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Cornelder de Moçambique encerra celebração do 
20º aniversário com pompa e circunstância  

 Ano XIX – Nº 3581 – Sexta-feira, 02 de Novembro de 2018 

 

  

da expectativa. Uma participação pú-
blica extraordinária. Momento ímpar 
através do qual a empresa demonstrou 
mais uma vez o seu comprisso em re-
lação a promoção massiva da saúde e 
do bem-estar dos beirenses que rea-
giram de forma positiva ao participar 
em massa. 
 O espectáculo musical, na noi-
te do mesmo sábado, abrilhantado por 
renomados artistas nacionais e do Zim-
babwe, fechou com chave de ouro a 
comemoração do vigésimo aniversário 
da Cornelder de Moçambique. O dia 
seguinte, domingo, e os subsequentes, 
ao longo da semana, a conversa co-
mum dos beirenses girou em torno das 
comemorações da CdM...   

Porto da Beira.  
 O torneio de Golfe foi o maior 
da recente geração, com a participação 
de 53 atletas, entre os quais nacionais e 
estrangeiros do Clube de Golfe da Bei-
ra e jogadores de países do interland da 
África Austral. O evento desportivo 
contribuiu para elevar a imagem e o ní-
vel da prática do golfe da Beira, além 
de ter proporcionado uma excelente o-
portunidade para encontro entre impor-
tantes homens de negócios da região, 
sobretudo ligados a cadeia logística. 
 A Légua da Beira, aeróbica e 
feira de saúde, eventos que decorreram 
na manhã de sábado, foram  para  além
  

 Beira (O Autarca) – A Cor-
nelder de Moçambique (CdM) encer-
rou com pompa e circunstância, no úl-
timo fim-de-semana, a celebração do 
20º aniversário da sua constituição. 
 Prova de Motocross, Torneio 
Internacional de Golfe na sexta-feira 
(26Out18), Légua da Beira, aeróbica, 
feira de saúde e espectáculo musical no 
sábado (27Out18) foram os momentos 
mais marcantes da celebração.  
 Todos os momentos destaca-
ram-se por ter alcançado recorde no 
concernente ao nível de organização e 
participação, confirmando a grandeza 
estrutural   da   empresa   operadora  do 
 
  

Frase: 

 

Coincidências não existem, o que há é apenas o 
inevitável.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.39 69.79 EUR UE 

60.1 61.29 USD EUA 

4.14 4.22 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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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 

A Nossa Cultura Pesa FORTE no Trânsito, na 
Condução e na Sinistralidade! 

 

 Prezados interessados, 
 Sofremos por excessivos desvios aos actos disci-
plinares a uma essencial via facilitadora da Vida, a mobili-
dade:   

 A "cultura" de raiz e desenvolvimento no indiví-
duo, projecta-se no relacionamento afecto com nossos actos 
em condução, em partilha do  ambiente rodoviário, ou seja, 
contribui também nos aplicativos indesejáveis que constan-
temente desafiam o Risco, a caminho dos incidentes e que  
frequentemente se convertem no somatório do registo em 
sinistralidade!   

 Aqueles que atravessaram uma cidade mais densa-
mente populosa, sem dúvida testemunharam que os ocu-
pantes de alguns quantos muitos veículos, habitualmente se 
abstêm de usar os cintos de segurança ou o motorista que se 
inclina tanto para trás que parece estar 'pendurado no vo-
lante' enquanto olha para a janela de trás, guiando tranquil-
lamente mergulhado nas ideias da comunicação mais atenta 
a uma telefonia móvel,..   

 ...Ou na boleia da ressaca da noite anterior, fica 
muito mais ligado no desfile urbano do que no domínio da 
máquina PERIGO, porque ordena o volante e os pedais su-
per convencido de dirigir, vai gerando toneladas de irregu-
laridades e desprezo pela disciplina, provocando dor, sofri-
mento, custo, ocupação de autoridades, equipa medica ou 
serviço fúnebre e um sem numero de horas em muitas ou-
tras despesas raramente quantificadas.    

 Nem imagine que o seguro da viatura resolve algu-
ma coisa!! 
 Em Moçambique, infelizmente cerca de 50% 
dessas viaturas desafiando o Risco, essas máquinas ape-
nas guiadas, em lugar de conduzidas, nunca conheceram 
uma tal de companhia seguradora! 
 

 Eis como, distinguindo apenas 2 ou 3 arriscados 
actos, se geram umas toneladas de risco transformados em 
prejuízos!   

 Tais hábitos,.. podem ser directamente atribuídos 
à  "cultura" que impulsiona esses cenários, pois por exem-
plo, todos verificamos a seguinte tónica em permanente de-
safio ao Risco:   

 E eu ? ...guio assim, porque sou Daqui!!   

 Esta e outras situações do género, significam que 
não pode haver dúvidas de que os planos, geográfico, polí-
tico, sócio-económico e da administração do Estado, cons-
tituem importância no contexto em que as empresas ope-
ram e as comunidades acompanham o desenvolvimento.   

 Devemos reconhecer que os delicados aspectos da 
cultura no local de trabalho têm uma grande influência 
na segurança rodoviária e no trânsito.  
 Lembre-se, por exemplo, de que quando estamos 
ao Volante e transportamos, Crianças e sobretudo Jovens, 
durante horas meses e ou anos, para a escola e ou outros lu-
gares, eles naturalmente possuem uma capacidade extraor-
dinária de observarem, copiarem, registando em memo-
ria, quase tudo de positivo e NEGATIVO , daquilo que os 
Condutores processam enquanto dirigem,.. a nossa Cultu-
ra!! 
 Uma vez gravado,..fica para muito o sempre,  e o 
impacto dessas TONELADAS de peso negativo agindo 
mais tarde adulto no cognitivo ?....guia-nos HOJE alinha-
dos para o Risco da Sinistralidade! 
 A mudança, dos vícios, e maus hábitos copiados 
desde a raiz, enquanto crianças , neste domínio do uso ro-
doviário, leva anos, a ser corrigido e adaptado para o 
correcto alinhamento com as necessidades actuais, por is-
so, recomendamos a importância de formação e  capacita- 
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ção profissional apropriada e competente aplicadas e re-
novadas regularmente! 
 Isso pode ser facilmente constatado, não apenas de 
um país para outro, mas também de região para região den-
tro de um país. 
 Igualmente, podemos e devemos admitir de que as 
intervenções de segurança no trânsito, que não considerem, 
nem se envolvam nos aspectos relevantes da influencia das 
culturas locais, estão comummente condenadas ao fracasso. 
 Caso flagrante da falta de sucesso na Formação 
técnica e profissional, Instrução e Educação nos vários 
modelos do Ensino e vários cursos comerciais baseados em 
venda de títulos, curriculum e bonitos certificados, ora em 
moda e pouco credíveis, mas disponíveis nos mercados de 
oferta e procura. 
 Muito Cuidado com a enganosa cultura do preço 
pressuposta orientada ao baixo custo! 
 A cultura de segurança no trânsito,  envolve mui-
tos pontos críticos estudados e solucoes integradas nas dis-
ciplinas da Prevenção e Segurança rodoviária, incluindo 
as atitudes dos usuários da estrada e dos equipamentos, em 
relação a vários milhões de acções inseguras praticadas e 
ou ilegais. 
 E os jovens assumem naturalmente um papel im-
portantíssimo na sociedade ja Hoje, pois aquilo que grava-
ram desde crianças, projectam logo que adultos quando ao 
Volante.!! 
 Um dos Nossos FORTES ERROS nos diversos 
ambientes e CURRICULUM no ensino, desprezamos a im-
portância fundamental da educação pela SEGURANÇA ro-
doviária, desde o ensino primário, secundário, sendo mais 
GRAVE o quanto negligente tem sido no ensino SUPE-
RIOR e universitário (exactamente o campo de conheci-
mento, onde o jovem se encontra a caminho e muito próxi-
mo da Vida pratica e dirigente amanha). 
 N.B...A mais grave sinistralidade rodoviária 
causando fatalidades, incide exactamente na camada jo-
vem entre os 16 e os 28 anos!! 
 Se considerarmos que a maioria dos jovens na u-
niversidade quase sempre acaba por ter acesso a tirar a 
carta de condução!   

 A Pergunta que se deve colocar:   

 O que fazem na verdade as UNIVERSIDADES de 
modo a PREPARAR o HOMEM sobretudo de modo a pre-
venir sobre este GRAVE ponto critico? 
   

 Não vai erradamente concluir que aquilo que nos 
transmitem no ensino da aprendizagem para a condução 
pode ser suficiente, Não?   

 Acrescem ainda outras necessidades de conhecer-
mos, identificarmos e avaliarmos no sentido da noção e 
métodos do controlo do Risco, pelo correcto uso e ma-
nutenção dos veículos, das regras, dos actos preventivos, de 
modo a identificarmos e utilizarmos apropriadamente a 
tecnologia disponível, em lugar de nos envolvermos – en-
quanto ao volante – com base no passado dos mitos e cren-
ças, mas Hoje, supostamente moderno e sofisticado, contu-
do enganados e enganando por continuarmos a agir em ar-
riscados actos, pisando o acelerador da distracção, consul-
tando simultaneamente aplicações como o Facebook e o 
Instagram, alem do envio de mensagens de texto,  no exer-
cício da  mobilidade!   

 Com o recurso a uma cultura técnica especializada 
e profissional, estudada e constantemente desenvolvida pa-
ra facilitar e melhor integrar proveitos no sistema educati-
vo, distinguimos os metodos da Andragogia, em progresso 
na MasterDrive S.A., permite-nos lidar diariamente com 
esse aspecto do nosso trabalho, por isso, incentivamos acti-
vamente todos os participantes de nossos programas de 
Formação exclusivamente dedicada, a colocar os domínios 
práticos da segurança de condução, acima da necessida-
de de serem vistos como "culturalmente compatíveis" e, 
portanto, compreensíveis, de fácil acesso, aceites, de largo 
acolhimento e optimizados proveitos, naturalmente cones-
guidos, tanto pelos nossos Formadores, mas sobretudo ab-
sorvidos e captados pelos Interessados no aprendizado, e 
que se transmite aos colegas, multiplicando-se pelos ami-
gos, familiares, parceiros e ou no seio da comunidade.   

 Entendemos que a "cultura" também se educa e 
disciplina para facilitar o apropriado uso dos meios em 
constante desenvolvimento.   

 Lembre-se :   

 Conduzir prevenido pelo método defensivo e a-
vançado, facilita partilharmos culturalmente compatíveis, 
respeitarmos as disciplinas, regras, comportamentos, redu-
zirmos os custos e os impactos ao meio Ambiente e com is-
so elegermos sobretudo as boas praticas ao colocarmos em 
primeiro, a Vida. 
 Atentamente, os valores do conhecimento facili-
tam a diferença, entre chegarmos seguros, tranquilos, 
gastando bastante menos e respeitarmos o meio Ambien-
te,..obg.■ 
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Vale reduz produção de carvão em Moçambique de 
15 para 12 milhões de toneladas ano 
 

 

 A empresa mineira brasileira 
Vale anunciou nova queda na previsão 
de produção de carvão deste ano a 
partir da mina de Moatize, no interior 
de Moçambique, de 15 para 12 milhões 
de toneladas.   
 

 “Como resultado da imple-
menttação contínua” de “mudanças es-
truturais”, o objectivo de produção de 
carvão foi revisto “para aproximada-
mente 12 milhões de toneladas em 
2018”, lê-se no relatório de produção e 
vendas da Vale do terceiro trimestre, 
consultado pela Lusa. 
 

 Em Maio, a Vale tinha anun-
ciado que previa produzir este ano 15 
milhões de toneladas de carvão, contra 
a meta de 16 milhões que havia plani-
ficado, devido a intempéries que asso-
laram a zona de produção. 
 

 Desta feita, no terceiro trimes-
tre, a revisão em baixa é explicada com 
o facto de “o negócio de carvão estar a 
rever os seus processos e o plano de 
mina para tornar 2018 no ano de esta-
bilização de Moatize” com subidas de 
produção sustentáveis a partir do pró-
ximo ano. A exportação de carvão tem 
sido um dos motores da economia mo-
çambicana. 
 

 Aquando da primeira revisão 
das projecções de produção da Vale, o 
ministro da Economia e Finanças 
admitiu que tal levaria a uma redução 
das perspectivas de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB).■ (África 
21 com Lusa) 
 
 Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

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

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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 …E nesse intervalo chega a lembrança 
da terra em poemeto Haikai… 

SAUDADES 
– TROUXE o VENTO – 

– AREIAS do DESERTO – 
– CHEIRANDO a MAR – 

(Silvya Gallanni© 01/07/2014) 
  
 
 

 Incontrolavelmente ela carregou seu far-
do por anos. Sofreu as amarguras de uma vida 
atroz sem esperança que sua vida mudasse. 
 Um dia… cansou de sofrer e viver a 
mesma mesmice de sempre… 
 Arrumou as malas e partiu.  
 Foi ao encontro do amor em terras dis-
tantes. Hoje, nada lamenta, apenas vive um dia 
de cada vez, a sorrir.   
 Lutou, brigou, atentou para a felicidade 
– ela não costuma bater à porta duas vezes. 
 Cada um tem o presente que merece. 
Pois, se o passado não deu certo, um dia acer-
ta…do desacerto de uma vida! 
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Imagem:  bacias do fruto da Acerola do quintal da 
casa de meu irmão Daniel, em São Paulo, Brasil. (Foto 

da autora Silvya Gallanni© 2014) 

■ SILVYA GALLANNI (Especialista em 
Marketing Alimentar. Formada em Contabili-
dade. Cronista, Poetisa e Contista, com obra 
publicada)  
 

INSTANTÂNEOS – factos e fotos: Sai às Sextas-Feiras 


