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Instituições do Estado em Sofala devem contribuir para o
desenvolvimento da EDM pagando suas dívidas com à empresa
- Stela da Graça Novo Pinto Zeca, Secretária do Estado da Província de Sofala,
reagindo ao facto de diversas instituições do Estado neste ponto do país possuírem
uma dívida acumulada com a EDM orçada em mais de 102 milhões de Meticais
Beira (Oautarca) – A Secretária do Estado da Província de Sofala,
Stela da Graça Novo Pinto Zeca disse
que as instituições do Estado em Sofala devem contribuir para o desenvolvimento da EDM pagando suas dívidas
com à empresa. Zeca está a visitar os

Frase:

sectores estratégicos da província e ontem esteve na EDM. Confrontada com
uma dívida que diversas instituições do
Estado em Sofala tem com a EDM, na
ordem de 102 milhões de meticais, a
Secretária do Estado da Província de
Sofala disse, sem rodeios, que “as Ins-

Nem sempre é fácil acordar com a motivação certa,
mas não deixe que isso abale sua confiança!■
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Engenheiro Amílcar Gabriel Liasse,
Delegado da EDM na Beira

Stela da Graça Novo Pinto Zeca (em primeiro plano), quando ontem dirigia
um encontro com o colectivo de direcção da EDM, na cidade da Beira

tituições do Estado em Sofala devem
contribuir para o desenvolvimento da
EDM pagando suas dívidas com à empresa”. O apelo surge num contexto em
que a EDM tem sérios desafios no contexto da electrificação nacional. O for-

necimento de energia de qualidade e a
expansão da rede eléctrica é um imperativo que o Governo coloca à empresa. A Secretária do Estado da Província
de Sofala, insurgindo-se, explicou que
a EDM é uma empresa, com obriga-

ções de desenvolver receitas para prosseguir os seus objectivos de melhoria
da qualidade de energia fornecida e expansão da rede, para dar a entender que
não se trata de uma entidade de caridade. Chegou, mesmo, a apelar os dirigentes das instituições que devem à
EDM para terem vergonha, sobretudo
no relacionamento com a empresa,
chamando-lhes à consciência para pagarem as dívidas.■ (Redacção)
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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

Tudo passa pela mobilidade rodoviária!
Ainda que estejamos envolvidos num projecto de
forte importância nacional ou seja de uma simples e mínima dimensão individual, da ciência, tecnologias, planos, orçamentos, Educação, agro, Saúde, energia, indústrias e comércio,...
Tudo passa pela mobilidade rodoviaria,... Perigo é
quando até os Profissionais duvidam, e continuam participando no risco!
Já fomos "contagiados" por quilometros de perdas,
de trabalho, a inactividade gerando Incidentes, prejuízos,
desnecessários custos atacando as Empresas, Familias em
desgraça, Criancas desprotegidas, e a maioria dos Adul-tos
e Profissionais, ainda com muitas duvidas.
Começámos a aliviar, pese o facto de ainda estamos forçados ao estado de emergência, por tudo isso, novos
riscos crescem e exigem atento ao zelo pelas pessoas e
meios,...
Isto implica revermos procedimentos a agirmos
prevenidos, travando os custos, reduzindo as perdas, mais
atentos pela segurança considerando a inactividade e também em preparo aos proximos desempenhos.
Capacitar os Profissionais, requer processos
inovadores adoptados exclusivamente ao necessario, e isso tudo,... também passa pela mobilidade rodoviaria,..
Sempre foi assim, mas agora estamos mais "contaminados" e para controlarmos as perdas e recuperarmos,
não vai ser desenvolvida nunca, uma vacina que evite a
multiplicação dos milhões de pessoas contagiadas pelo risco e distração volante, desprezando disciplinas, contribuindo para a sinistralidade e toneladas de consequências,...
tudo passa pela mobilidade!
Encaremos os profissionais que estiveram confinados afastados da rotina normal das suas actividades e
disciplinas, inesperadamente forçados a restrições, os que

ainda desligados do trabalho e isto por si, constitui uma
fonte geradora de indesejáveis comportamentos de risco,
sem nos esquecermos;
...dos distintos Profissionais agindo como prioritários que estiveram sob pressão nos desempenhos urgentes
e por emergência, decorridos 3 meses, trabalhando intensivamente mas, carregados de impactos e indisciplinas inesperadas, fora de orçamentos e incompatíveis planos, por
nada disto ter sido programado nem projectado.
A maioria dos Profissionais encontram-se ainda desajustados com as necessárias rotinas da mobilidade, agora
exigíveis no imediato do curto prazo,... admitamos este
presente risco em contágio, ao permitirmos deixando transferir aos mais jovens graves erros, multiplicando e em desafio, acrescidos custos, no entanto, perfeitamente evitáveis e sobretudo desnecessários!
As perdas devido aos incidentes, danos psicológicos e materiais, indiretos causados pelo covid-19, e demais
consequências associadas, foram, são e que sejam uma lição, por isso, revertermos a conformidades, implica novos
processos, e adoptaveis disciplinas actualizadas.
Tempo certo porque percebemos que muitos profissionais estiveram e milhares de milhares ainda permanecem em inactividade, por isso não desprezemos os previsíveis cortes/desvios aos procedimentos, ora perdidos, desalinhados, consequências do grave impacto,... e por
quanto tempo ainda?,... pesem os prejuízos, ja contabilizados, e a somarmos ainda outros impactos no caminho,...
pois conte que, tudo passa pela mobilidade.
Dizem os economistas que podemos estar envolvidos neste contágio durante os próximos 3 anos.
Conhece algo de actividades e que não passa nem
depende da mobilidade rodoviária?
A flexibilidade da formação on-line, constitui um
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óptimo facilitador, sendo concebida, estudada e preparada a
satisfazer estas críticas necessidades aos profissionais condutores, motoristas, incluindo a equipa de assistência técnica da frota, mecânicos, inspetores, técnicos de segurança, supervisão e gestão, facilita por acesso em qualquer
hora ou lugar, e por conveniência via dispositivo ou sistema de facilidades ao acesso, por opção dos interessados.
O processo educativo profissional "online "proporciona em directo o formador especialista ao vivo, moderando custos, ganhos de tempo,... ora importantes, nesta
fase de recuperação e alinho ao próximo desenvolvimento.

Na verdade, a solução construtiva face às presentes restrições, sendo prática por imediata a agirmos, requer
pouca despesa e admitamos a formação " Online" , é com
certeza a chave imediata, travando um somatório de riscos, perdas e custos, e sobtetudo considetemos que toneladas foram desperdiçadas, porque em maioria, são evitáveis
e desnecessários.
Afinal online dispomos das tecnologias e processsos que nos facilitam e conseguem-se resultados optimizados em tempo, apreço pela vida e muito menor custo.
O diagnóstico e a experiência do formador, funcionam como essenciais associando-se os aplicativos e conteúdos assistidos em directo e ao vivo, atingem o alvo na equipa, contando com o apoio dos meios da empresa/ organização, sob pré-condições acordadas de preparo, objectivos e seguimento.
Facilidades ao alcance de todos e,... o melhor,...
sem recurso a investimentos,… conseguindo-se um óptimo e imediato retorno da despesa, afinal, esta inovação no
processo de formação profissional.

Para que a segurança e em custo moderado esteja primeiro, também e justamente, dependemos dos processos e recursos inovadores,...
Contamos Consigo e porque,...tudo passa pela mobilidade rodoviária.

Por Onde a nossa Atenção vai, a Nossa Vida
Vai,... acolhendo e multiplicando facilidades!
ﺎت

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣ ﻊ أطﯿ ﺐ
■ اﻟﺘﺤﯿ

SG da ONU felicita
Presidente Filipe Nyusi
Maputo (O Autarca) – O Presidente da
República, Filipe Jacinto
Nyusi, recebeu uma mensagem de felicitações do
Secretário-Geral da Organização
das
Nações
Unidas (ONU), António
Guterres, por ocasião do
45º Aniversário da Independência Nacional.
Segundo um comunicado da Presidência
da República, na mensagem, o Secretário-Geral da
ONU refere que endereça
calorosos cumprimentos
ao povo da República de
Moçambique, por ocasião
do Dia da Independência
(25 de Junho).
“Cada
membro
das Nações Unidas tem a
sua cultura e história únicas – diversidade que enriquece a nossa Organização
e o nosso Mundo. O empenho do país de Vossa
Excelência no trabalho das
Nações Unidas em torno

da agenda internacional é
extremamente importante.
Este ano, o primeiro da
Década de Acção para os
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, devemos elevar a nossa ambição colectiva de construir
uma globalização justa que
funcione para todos e tomarmos medidas decisivas
para o clima. Em todos estes esforços, espero receber as contribuições e o apoio da República de Moçambique na nossa busca
de um mundo pacífico,
justo e sustentável para todos”, salienta o SecretárioGeral da organização multilateral.■ (Redacção)
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