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EDITORIAL
A propósito das novas cidades e citadinos
Beira (O Autarca) – Uma Resolução aprovada pelo Governo na semana passada eleva a Vila de Moatize, em
Tete e a de Vilankulo, na província de Inhambane, à categoria de cidade. Independentemente da análise sobre a aprovação, nada impede felicitar os novos cidadãos citadinos e as instituições existentes nas duas autarquias. Trata-se
de uma concretização que vêem sendo perseguido desde a
décadas. Para decidir a elevação das antigas vilas de Moatize (04Dez64 – 25Fev20) e Vilankulo (18Abril64 – 25Fev
20), o Governo justificou que tomou em consideração a
pressupostos como o número de habitantes e o grau de de-

senvolvimento económico. Com efeito, o país passa a contar com 25 cidades
O conceito de cidade remonta a períodos da Antiguidade, tendo as primeiras surgido entre quinze a cinco
mil anos; e em Moçambique a primeira (Ilha de Moçambique) foi estabelecida em 1818, ou seja a 202 anos. Entretanto, o percurso das cidades moçambicanas (sobretudo algumas) remete-nos a reflexão sobre a sua des-elevação da
categoria que ainda ostentam, para tornar as respectivas áreas mais ambiciosas. Resta saber se Moatize e Vilankulo
estão suficientemente capacitados para merecerem o estatu-

Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma,
Frase: maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama - Arthur
Schopenhauer

de cidade, a não ser que a intenção é
criar mais cidades de fachada. É nossa
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modéstia opinião: Não seria mais inteligente se o Governo
continuasse a trabalhar para tornar Moatize e Vilankulo
verdadeiras vilas, no sentido real da categoria?! E se não é
melhor o país desafiar para ter vilas melhoradas, onde predomina a qualidade(?); do que apostar para ter mais cidades
desqualidficadas?
Como este exemplo, existem até províncias, distritos, postos administrativos, localidades e até bairros que su-

gerem descida de categoria por não reunirem condições. Se
não, vejamos: Chamar cidade uma área que não possui sequer uma avenida? Uma província que não tem sequer um
recinto condigno para a prática do desporto, como por exemplo uma simples piscina? Um distrito que não tem sequer um banco, uma rua? Um posto administrativo que não
tem sequer uma barraca? Uma localidade que só tem palhotas? Sinceramente, é demais...!■ (Redacção)

Paulo Zucula declara inocência no caso “Embrear”
aputo (O Autarca) – O exMinistro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, que está a ser julgado, em Maputo, em regime fechado,
no “Caso Embrear”, acusado de participação económica em negócio e branqueamento de capitais, nega a acusação de que lhe está a ser imputado, segundo a qual esteve por detrás do aumento do preço de duas aeronaves vendidas pela brasileira Embraer às Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM) para
obter subornos.
Em sede do Tribunal, Zucula
rejeitou categoricamnente a acusação

de que teria recebido 430 mil dólares

norte-americanos de subornos no negócio fechado em 2009 entre a Embraer e
a LAM. Explicou que quando foi nomeado Ministro dos Transportes e Comunicações (em 2008) as negociações
já haviam sido encerradas.
Confirmou que conhece Mateus Zimba (co-arguido), mas nunca
soube do seu envolvimento como intermediário no negócio da Embraer. E aceitou ter recebido 430 mil dólares de
Mateus Zimba, mas como pagamento
de um imóvel num complexo residencial turístico que possui em Inhambane.■ (Redacção com CM)
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Moza associa sua marca à homenagem ao músico
Moisés Mandlate
Maputo (O Autarca) – O Moza Banco associou a sua marca à homenagem ao músico moçambicano
Moisés Mandlate, que completou 100
anos de idade, no passado dia 4 de Fevereiro. A cerimónia de homenagem
ao autor da música Elisa We Gomara
Saia foi organizada pela Universidade
Pedagógica de Maputo.
Diversas
individualidades,
com destaque para o antigo Presidente
da República, Armando Guebuza; Reitor da Universidade Pedagógica de
Maputo, Jorge Ferrão; Presidente do
Conselho de Administração do Moza
Banco, João Figueiredo; e Embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria
Amélia Paiva, marcaram presença na
cerimónia de homenagem ao músico
moçambicano.
O evento, que contou ainda
com a presença de vários músicos moçambicanos, serviu para reconhecer os
feitos e realizações de Moisés Mandlate, tido como um dos pioneiros do estilo musical marrabenta.
Para João Figueiredo, Presidente do Conselho de Administração
do Moza Banco, que discursava na ocasião, Moisés Mandlate é um exímio
instrumentista, percussionista de uma
memória secular revestida da música e
da cultura do povo moçambicano.
"Esta homenagem faz todo o
sentido, não somente pelo facto de o
homenageado estar a completar 100 anos de vida, mas porque é das lendas
vivas aquele cujo contributo ajudou a
popularizar a marrabenta, o nosso principal ritmo musical em Moçambique e
que representa a nossa identidade", enalteceu João Figueiredo.
Para o PCA do Moza, a homenagem em causa reveste-se de um aspecto essencial, o valor do homem,
sendo através de iniciativas como esta
que se pode estimular a preservação da

história, memória e identidade dos moçambicanos.
Outrossim, a biografia de Moisés Mandlate, tal como fez saber o
PCA do Moza, é rica não somente em
conteúdo musical, mas também em atitude, postura e posicionamentos que
nos deixam orgulhosos, sobretudo nos
dias de hoje.
"Somos um povo feliz, porque
temos a marrabenta e com ela podemos
celebrar a nossa moçambicanidade.
Enquanto banco verdadeiramente moçambicano, o Moza orgulha-se em associar-se a esta celebração que reconhece o ícone da música e da cultura do
nosso País", frisou o PCA.
Por seu turno, Armando Guebuza, antigo Presidente da República,
fez questão de lembrar os melhores
tempos passados ao lado do músico
Moisés Mandlate.
"Ao celebrarmos a vida e obra
do nosso grande amigo Moisés, a ten-

dência é pensar, é recordar por onde ele passou, por onde passamos nós todos e como ele conseguiu valorizar a
experiência que teve, de modo a eternizar a nossa história. A história não acaba, temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a preservar e
esta é uma das maneiras. Por isso, queria apresentar os meus parabéns a ele, à
Universidade Pedagógica e ao Moza
por esta grande iniciativa", disse Armando Guebuza.
Moisés Mandlate não escondeu a sua satisfação pela homenagem
e, das poucas vezes que usou da palavra, foi mesmo para agradecer o gesto
da Universidade Pedagógica e do Moza Banco.
"Não é meu aniversário, eu
não tenho 100, sou uma criança. Em
2021, irei completar um ano, nesse
momento, terei muita coisa por dividir
com todos vocês. Quero agradecer à Universidade Pedagógica e ao Moza
Banco pela iniciativa, por este gesto
que celebra não só o meu aniversário,
mas também o nosso ritmo, a marrabenta", disse Moisés Mandlate.
Refira-se que o Moza Banco ofereceu, ainda, um cheque de 100 mil
meticais ao aniversariante.■ (R)
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Horas de Sono Perdidas e ou Guiar com Ressaca - PERIGOS
FREQUENTES nas Estradas e no Deixa Andar!!
Acontece,... muitos Condutores,... serem ultrapassados pelo Risco,...
Quem controla estes Perigos frequentes nas nossas
Estradas?
@ Fadiga, a Ressaca, e a Distracção, quase sempre conseguem antecipar-se a muitos Profissionais ao Volante, tomando a prioridade pelos caminhos das acções retardadas, por isso, todo o trânsito fica em PERIGO pela
velocidade excessiva,...
A nossa Fiscalização rodoviária age prevenindo sobre estes perigos?
Os Condutores, Ocupantes e Todos no alcance naquele instante, desafiam o grave Sinistro em que talvez
Não sobre alguém para nos contar como horrível, e descontrolada essa "fatalidade",... aconteceu!
Fadiga e Ressaca constituem elevado impacto em
Moçambique e preocupação em geral, sobretudo pelo Risco
Grave, sempre que desafiamos volantes de máquinas e todo
o trânsito naquele ambiente.

Dois factores muito associados, graves inimigos
nos desempenhos e justamente por isso, críticos, bastan-

te comuns junto dos profissionais do volante, porque enganam o próprio e também muito facilmente, enganam
a fiscalização, a supervisão, o método do controlo e colocam em risco muitos outros inocentes!
Nunca, mas,... NUNCA insista em continuar a
guiar, quando se sente cansado, indisposto e ou está ensonado!
Uma pesquisa da organização americana National
Safety Council (NSC) apurou que 97% dos patrões de empresas envolvidas no transporte de mercadorias nos EUA
estão preocupados com o problema da fadiga dos seus
empregados e com o possível impacto que a FADIGA tem
nas operações e na segurança das mesmas.
Para quem passa horas ao volante, pelo desempenho da sua profissão, o cansaço mental e ou FADIGA representa um problema de elevado RISCO e fulcral nos impactos críticos, a nível do agravamento dos custos no sector dos transportes!
DADOS CRÍTICOS PARA REFLECTIRMOS:
Pesquisas e estudos demonstram que:
1. Um condutor tem três vezes mais hipóteses de se envolver num acidente de viação se estiver cansado;
2. Perder até duas horas 2h de sono gera consequências próximas e semelhantes ao efeito de ter bebido
três cervejas; (o que acontece com muita frequência!!)
3. Estar acordado por mais de 20 horas é o equivalente
a estar legalmente embriagado. (pesado afecto ao álcool ).
De acordo com a American Sleep Foundation, cerca de metade dos condutores nos EUA admitem continuarem ao volante quando estão sonolentos.
Cerca de 20% dos condutores reconhece, terem

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

BEIRA
SOFALA

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira –02/03/20, Edição nº 3862 – Página 06/06
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já adormecido por um instante ao volante em algum
momento durante uma longa acção em condução.
Queremos aqui destacar alguns dos sinais e sintomas que sugerem estarmos perante uma condução sonolenta ou sob fadiga:
1. Bocejar com frequência e dificuldade em manter os olhos abertos;
2. Ter dificuldade em manter sua cabeça erguida e a
postura aprumada;
3. Incapacidade de se lembrar por onde passou nos últimos metros;
4. Ignorar sinais de estrada ou falhar saídas de Estrada;
5. Dificuldade em manter uma velocidade constante;
6. Efectuar uma condução desalinhada e agressiva.

Justamente recomendamos o recurso ao método
da Formação Especializada e Capaz, priorizando aplicativos valorizados por diagnostico constatado, por isso
geramos facilidades, capazes de converter a atitude absorvida pelos actos de formação professional para as
Boas Práticas. No entanto N.B,...
Os alvos na redução de despesas, custos e acidentes, serão atingidos, somente e Se, os procedimentos de
segurança estiverem claramente induzidos, alinhados
aos meios, tecnologias, alterações climáticas, e diariamente monitorizados, porém, agindo-se também nos
comportamentos, sobretudo no objecto correctivo essencial, face aos maus hábitos, mitos e algumas desajustadas culturas adoptadas por gravadas desde a infância, lamentavelmente Hoje ainda em uso em nome das praticas
locais.■

Montepuez Ruby Mining vai reassentar mais de 100
famílias na nova aldeia de Namanhumbir
Namanhumbir (O Autarca) –
Pelo menos 105 famílias actualmente
residentes na área concessionada à
Montepuez Ruby Mining (MRM), em
Namanhumbir, distrito de Montepuez,
em Cabo Delgado, serão reassentadas
na nova aldeia de Namanhumbir. A
primeira pedra das obras de construção
da aldeia de reassentamento foi lançada em Abril de 2018, ocupando uma área de 2.400 hectares, que, para além
das habitações, inclui um terreno para
a prática de agricultura.
A MRM está comprometida
com o crescimento e desenvolvimento
sócioeconómico do país e este reassentamento contribuirá positivamente para
a melhoria da vida das comunidades,
proporcionando infra-estruturas sociais, como uma escola primária completa, mercado, igreja, mesquita, posto
policial, depósito de lixo e, acima de
tudo, acesso à água potável e energia
eléctrica.

Samora Machel Júnior, Presidente do
Conselho de Administração da MRM

O Plano de Acção de Reassentamento (PAR) incorpora: Programa
para a Restauração dos Meios de Subsistência; Programa de Comunicação;
Programa e/ou Mecanismo de Gestão
de Reclamações; e o Programa de Monitorização e Avaliação da Implementação do PAR.
Samora Machel Júnior, Presi-

dente do Conselho de Administração
da MRM, explicou que “as 105 casas
já estão concluídas e as infra-estruturas
públicas estão em fase conclusiva. Em
Fevereiro, iniciou-se a inspecção das
105 casas, com o objectivo de detectar
possíveis não conformidades ou defeitos de construção. O levantamento está
a cargo de uma equipa de especialistas
do Centro de Estudos e Desenvolvimento do Habitat (CSDH), da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico (FAPP) da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM). Após a conclusão
dos edifícios públicos, a equipa de especialistas realizará o mesmo exercício
de inspecção da infra-estrutura pública".
Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM) é uma empresa moçambicana que opera no depósito de
rubis de Montepuez, localizado na província de Cabo Delgado, cobrindo aproximadamente 34.996,10 hectares.■
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