Ano XIX `– Nº 3602 – Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2018

EDITORIAL
Todos juntos unidos na luta contra sida
`
Beira
(O Autarca) – Celebrou-se no último sábado (01Dez18) o dia internacional de luta contra o sida. Uma
ocasião importante para o mundo reflectir sobre a inserção
da doença nas suas comunidades e o trabalho que tem sido
desenvolvido pelas sociedades para a prevenção e combate
a pandemia. Em Moçambique e, particulamente, na província de Sofala, a problemática do hiv sida ainda representa
uma séria preocupação. Apesar do esforço que tem sido desenvolvido pelas entidades que lidam directamente com a
problemática, as taxas de prevalência da doença teimam em
não reduzir. Ciclicamente tem sido anunciado pelas autoridades a morte de número considerável de nossos concidadãos em consequência dos efeitos catastróficos da dença. É
um caso sério que exige de todos uma entrega abnegada,
sob o risco de hipotecarmos o nosso próprio futuro e sobretudo das próximas gerações. É urgente uma reflexão mais

Frase:

séria, para permitir a elaboração de uma estratégia e uma
actuação melhor sistematizada contra a doença. Algo está a
falhar na campanha de luta contra a doença, se não desde
que se iniciou o trabalaho de prevenção e combate contra o
hiv sida, com elevados gastos financeiros e envolvimento
de diversificados actores, incluindo governantes de topo,
destacados líderes religiosos, artistas e profissionais de todas as áreas, não teriamos os resultados que são apresentados hoje. É preciso ter a humildade suficiente para aceitar e
dar mão à palmatória, reconhecendo que há falhas graves
no sistema montado pois os resultados não tem sido encorajadores. É preciso encontrar quadros capacitados para lidar
com o problema e parar-se de promover indicação de pessoas sem vocação e visível comprometimento com a causa.
Todos juntos unidos na luta contra a doença é possível vencer-se a doença. Que o primeiro de dezembro deste ano ten=
ha sido uma fonte catalizadora de ins-

Vá firme na direcção da sua meta... Porque o
pensamento cria... O desejo atrai... E a fé realiza!■
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Continuado da Pág. 01
piração de mecanismos adequados de luta contra o hiv sida,
começando individualmente, em casa, na família, no local
de trabalho, na escola e em todas as comunidades, sejam
elas urbanas quanto rurais.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que em 2017 o país registou um redução de apenas um
por cento da taxa de transmissão vertical de hiv, passando
de 15 para 14 por cento.
Relativamente a mortalidade provocada por esta
doença, os dados revelam que neste momento a taxa se si-

tua em 25 por cento.
Não obstante o país estar a registar uma aderência
significativa ao tratameno anti-retroviral, o aspecto crítico
que se realça tem a ver com o comportamento dos pacientes, os quais alguns chegam a abandonar temporariamente o
tratamento e outros fazem mau uso.
Os desafios são ainda enormes na luta contra o hiv
sida em Moçambique, principalmente nas zonas rurais onde
predomina fraca educação dos cidadãos, sendo que essas
zonas devem constituir o foco das actividades de prevenção
e combate a doença.■ (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

Chuva ou Piso molhado, impõe Desafios aos
Condutores, Ocupantes, Passageiros, cargas & Peões,
bem-vindo associado às chuvas, há uma acrescida probabiem agravado Risco!!
lidade de um veículo derrapar, sempre que o guiemos pela
Nesta Época, tem sido comum a previsão do clima, informar-nos e alertar-nos,.. porém o movimento na
estrada coloca-nos outros desafios,..vejamos:
Prezados Condutores,
Como primeiríssima regra, devemos saber como
e aplicar-mo-nos na verificação da pré-condição do veículo, observando e conferindo Se a maquina que vamos dirigir, Se reúne e Se encontra capaz ao desafio desta arriscada jornada animada de RISCO com a estrada molhada,
redobrando o atento quanto ao estado dos Pneus, limpa-vidros, luzes e sobretudo a operacionalidade de todos os instrumentos de sinalização, controlo e alerta, disponíveis a
bordo do veiculo e no posto de condução.

Mas, a perícia durante a mobilidade molhada, importa ter presente:
5 Erros a evitarmos quando conduzimos o veículo em desafio de pavimento molhado, encharcado ou húmido!
Dado o factor piso molhado e apesar do alívio

via das aparentes facilidades informais e ou agressivamente
desafiando o RISCO da sinistralidade, por excessos!
O número e frequência de colisões, deve fazer-nos
estar atentos, pois a maioria dos motoristas/condutores
necessita de alertas sobre alguns factos básicos, os quais se
forem atempadamente aplicados, revertem num impacto
positivo reduzindo o risco de incidentes, e ou mesmo sinistros.
Para os condutores capazes (mesmo que você se ache que é) tal como aqueles que podem achar que não precisam da valiosa informação, por favor, esteja atento e, pelo menos, leia e passe este alerta, para outro condutor negligente, eventualmente "distraído" ou para aquele portador
de auto-confiança excessiva, que se traduz em actos de abuso a favor de incidentes mais ou menos graves.
Erro nº 1: Não ajustar a velocidade às condições
O limite de velocidade é apenas um começo; os
condutores/motoristas devem adoptar e moderar a velocidade de modo a harmonizar o domínio pela suavidade e de
modo a corresponderem às requeridas condições imediatamente disponíveis no campo de visão, efeito sonoro, olfacto e de acção, no varrimento natural de 180 graus:
Os factores que devem sempre ser considerados
são:
A Visibilidade, A iluminação (sinalizar devidamente o veiculo obrigando-se a ser antecipadamente visto
pelo trânsito), A Distancia de Segurança, O atento ao Tráfego, piso variado da estrada & Transito e garantir a indispensável boa Aderência dos pneus ao solo, aplicando o
correcto uso em recurso da apropriada tracção total, se o
veículo o permitir.
Solução: se a visibilidade for condicionada e ou se
a estrada estiver molhada, o condutor deverá diminuir sig-

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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nificativamente a velocidade e sinalizar em conformidade
com o ambiente. Isso lhe dará mais tempo para responder
a qualquer incidente e ajuda a evitar uma situação de perda de estabilidade, aderência e tracção dos pneus ou seja
sustento da viatura sob controlo da trajectória na via.
N.B. os Pneus devem prioritariamente estar instalados como gémeos por eixo e os melhores devem fazer
serviço no eixo traseiro, satisfazendo a confirmação do equilíbrio dinâmico das rodas e ajuste da pressão do Ar adequada e profundidade do piso mínimo a 2 mm, o que
facilita o escoamento da agua suja no pavimento ou solo,
reduz o arriscado fenómeno do "aqua-planning", favorece a aderência e a estabilidade na trajectória.
Erro nº 2: realizar mais de um acto, de cada vez
Mesmo em condições claras e secas, é fácil sobrecarregar o único pneu que acaba sendo solicitado a fazer o
máximo quando um condutor/ motorista tenta fazer mais
de uma coisa de cada vez, como por exemplo, mudar de direcção e travar em simultâneo.
Na condução em clima húmido e pavimento molhado, o risco de perder a aderência e tracção dos pneus ao
solo, aumenta significativamente quando um motorista tenta forçar o veículo a fazer duas ou mais actividades, ao
mesmo tempo.
Solução: Faça uma coisa de cada vez - trave, depois vire / gire e acelere. Isso ajudará a evitar a exigência
do pneu que leva o peso dos requisitos de tracção, reduzindo assim a chance de uma situação de perda de aderência e
possível saída da trajectória.

Caso disponha de um veiculo equipado de opção
4x4, (note a diferença entre 4WD e AWD) porém, na condição básica e por motivos de segurança rodoviária, e antecipadamente seleccione a posição de transmissão auxiliar em 4H, pois isso permite-lhe rodar com muito mais
tracção do carro ao solo, seja qual for o tipo de pavimento
ou terreno em desafio, por vezes de surpresa.
Erro nº 3: Não olhar o suficiente, adiante!
Muitos condutores olham apenas à frente do seu
próprio veículo, muitas vezes perdendo a detecção de uma
alteração ou instabilidade nas condições no caminho para o
qual terão de responder.
Uma mudança de faixa ou uma travagem preventiva poderia ser a única coisa necessária para evitar um incidente na condução em tempo húmido, no entanto, poderá
ocorrer, somente se estiver prevenido com tempo e espaço
disponível, tendo em conta a velocidade.
Solução: Sempre Atento em frente, e sustente seus
olhos em movimento. Olhe e observe mais para frente (12 a
15 segundos) e também para prever o que os outros veículos ou transito, podem fazer e criar problemas.
Deve aprender o saber de que a distância de afastamento e ou de segurança em mobilidade motorizada e rodoviária, deve ser conhecida, avaliada, controlada e quantificada, sempre referente ao tempo, em segundos!
Detectar problemas ou o potencial risco, e sobretudo aplicar o correcto método preventivo, com antecedência e o mais cedo possível, faz exactamente a diferença entre uma colisão e o evitarmos um ou mais sinistros.,
para alem das pesadas consequências de sofrimento, custos, despesas, perdas diversas, prejuízos ao meio ambiente
e indisponibilidades, Homem e maquina! (um somatório
de actos críticos, infelizmente pouco considerados em orçamentos)
Por forma a reduzirmos graves impactos, justamente os Condutores devem actualizar seus conhecimentos comportamentos, disciplinas, actos seguros, inovadora
equipagem electrónica de segurança activa e passiva disponíveis nos veículos no presente, melhorando o domínio
ao uso, manutenção e respeito ao meio ambiente, avaliando e controlando o risco, adoptando as apropriadas
medidas facilitadoras ao recurso pelos metodos efectivamente preventivos.
Para tal, recomenda-se a frequência regular de
uma formação dedicada e na qualidade acreditada e certificada que lhe permita e facilite a aquisição dos valores
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nada no 4x4 em posição de 4H e vai certamente dispor de
muito maior controlo sobre a aderência e trajectória da máquina ao terreno.

relativos a uma condução defensiva e que se traduz sempre num investimento que se converte em reduzir custos e
despesas por Km, prevenindo-se por melhor segurança em mobilidade ou sobretudo minimizar muito o risco
de eventualmente poder estar envolvido em acidentes!
Erro nº 4: Não manter o afastamento e a distância, suficiente
A maioria dos condutores/motoristas não conesguem manter espaço suficiente entre seu veículo e outros
veículos ao seu redor. Desconhecem e ou desprezam a aplicação essencial da regra dos 5 a 6 segundos!
Frequentemente, posicionam-se muito próximos
do veículo à frente.
Mas, manter o espaço "aberto" para os lados também é crítico - você pode precisar desse espaço rapidamente. Se você não tiver esse afastamento, não terá uma opção
eficaz para fuga e de modo a evitar um incidente ou sinistro.
Solução: Reduza a aceleração para manter um espaço aberto em pelo menos um dos lados do veículo.
O espaço é o seu melhor amigo na estrada – para a frente, lados e traseira.
É difícil colidir com algo se você tiver margem de
manobra, ao redor do veículo.
Erro nº 5: Não dedicar toda a sua atenção ao
movimento que dirige
Conduzir com clima adverso e ou molhado, requer concentração total para que você possa ajustar e moderar constantemente a velocidade, permitindo melhor aderência dos pneus ao solo, domínio da posição, e detectar
possíveis riscos, adaptando um plano de fuga adequado e
aplicável o mais cedo possível.
Uma "armadilha" - pingos de óleo e ou diesel
infelizmente são frequentes nos nossos pavimentos de circulação rodoviária (revela cultura técnica e profissional desalinhada face ao meio ambiente, ignorância, negligencia e
desprezo de quem deve controlar, fiscalizar e evitar) GRAVE,.. provoca pneus perdendo aderência, ou outro
veículo inesperadamente, perdido na trajectória e saindo
em direcção ao seu...
Nestas circunstancia duvidosas por pavimento molhado, opte sempre pelo aplicativo da transmissão engre-

Se você adicionar outras actividades que de modo
grave, distraem a condução, como, consultar a telefonia
móvel ou mudar a estação de rádio, comer e ou beber
ao volante, nesses instantes que requerem redobrada atenção durante o clima de chuva, tempo instável, alta frequência de transito e ou piso em desafio escorregadio, o
risco de acidente, aumenta drasticamente, podendo transformar-se em perigo e grave sinistro.
Solução: mantenha o foco na trajectória e rota que
segue. As precauções de senso comum incluem programar
sistemas de navegação e ajustar selecções de música antes
de conduzir, e, é claro, ignorar completamente as interferências da telefonia móvel ou celular, durante a mobiledade e sempre que, ao volante!
Se entender necessário, PARE o veiculo fora da
faixa de rodagem, na berma suficientemente afastado do
asfalto e em modo bem sinalizado com visibilidade a distância e proceda aos aplicativos fora da acção do volante.
Depois de ajustados os interesses, saia do posto dirigente, rode a toda a volta do veiculo, alivie a bexiga e o
seu estado Psico-motor, re-confira o atento sobre a condição dos pneus ou eventuais fugas e se conformidades assumidas, retome a marcha em conforto e controlo pela segurança.
Um outro factor preponderante a considerarmos,
trata-se do Condutor estar capaz de assegurar a correcta
distribuição e acondicionamento da carga em conformidade com o Centro de Gravidade da viaturaque DEVE
conhecer ANTES de desafiar a Vida rodoviária!
E nunca creia ou mal se convença de que pelo facto de eventualmente estar a guiar um carro novo, vai seguro de menor risco?.... imagine os potenciados "desajustes" que lhe possam ter "armadilhado" no carro, quando
esteve na tal pressuposta Assistência Técnica e ou oficina
durante a primeira ou ultima revisão ?
Por exemplo,..acho muito bem que confie ou confiou,..mas será que lhe acertaram a pressão do ar em TODAS as rodas existentes na viatura, incluindo a de reserva?.. pagamos por isso, mas sinceramente,...Duvido e
muito!■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Mensagem de Condolência
Por: Falume Chabane

Até sempre Amigo Edmundo Cuna
oi com profundo pesar, dor, consternação e angústia que tomei conhecimento do seu falecimento na manhã
da última sexta-feira (30Nov18), vítima de doença, na cidade Beira.
Arrepiou-me o corpo, fiquei perplexo, trêmulo,
sem saber como reagir a sua morte numa altura em que me
encontrava envolvido no trabalho. Logo lembrei-me que a
vida nos coloca esse tipo de partidas e a morte é natural,
por ela todos aguardamos passar.
Consolado por essa compreensão reergui-me e continuei o trabalho, reservando um momento com mais frieza
para lembrar quanto tu foste especial para mim e muitos
seus amigos. Aos que por razão alguma possas ter criado
desprazer, acredito que te perdoam por ser um imperativo
humano compreender a dinâmica e as vicissitudes da vida.
Participamos juntos em vários momentos, públicos
e privados, e o seu trato foi sempre cordial. Mesmo possuindo uma idade superior a minha me trataste por mano,
irmão, Chabane. Os seus amigos sabem que nunca os deixaste tratarem-te por “cota”, que o diga o António Trindade
Vilanculos, seu companheirismo.
Ainda me lembro da noite em que dialogamos imenso no Lunamar, na festa de aniversário dos 40 anos da
Sónia Saleiro, esposa do nosso amigão Manuel Uache.
Nessa noite, ainda demos uma volta no seu estimado Jeep e
recordamos quando nos conhecemos. Foi de facto a 20 anos, quando ainda eras Gerente Geral da Delegação da Beira da Mocargo. Coincidiu nessa época eu acabava de lançar
O Autarca e com a sua influência a Mocargo acabou tornando-se um dos primeiros assinantes do jornal. E, a partir
dai começamos a ter frequentes aproximações, muitas vezes com o seu colega Geraldo Novele, uma das primeiras

pessoas que me informou da sua morte, a par do Trindade e
ao longo do fim-de-semana foram me dando informações
sobre os passos que estavam sendo dados para o seu enterro.
Me lembro o ambiente no Arcacadia como se fosse
hoje.
Que a terra lhe seja leve e descanse em paz amigo.
A sua família, especialmente a sua esposa Dudu e
filhas Tininha, Gisela e Goyana desejo muita força e coragem nesse momento de dor e que tomem a vida e obra do
ente-querido Edmundo Cuna uma fonte de inspiração para
continuarem a vencer os desafios da vida.■

INAM lança alerta de vaga de calor no sul do país
Maputo (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado nesta segunda-feira
(03Dez18) alertando sobre a ocorrçncia de uma vaga de calor que deverá afecatar pelo menos vinte e quatro distritos das províncias do sul do país, incluindo as cidades de Maputo, Matola, Xai-Xai e Chókue. A vaga de calor, caracterizada por tempo
quente a muito quente, com temperaturas máximas que poderão variar de 35 a 40 graus celsius e ventos com rajadas, ocorrerá a partir de amanhã 04Dez18) até sexta-feira próxima. O INAM apela a tomada de medidas de precaução.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Filipe Nyusi “padrinho” da criação do Parlamento
A 44ª Assembleia Plenária do
Fórum Parlamentar da Comunidade do
Regional da SADC
Desenvolvimento da África Austral
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi, defendeu hoje, segunda-feira (03Nov18),
em Maputo, que a criação do Parlamento Regional da SADC pode contribuir sobremaneira para a harmonização
das políticas nacionais e instrumentos
legais dos paises membros e o seu alinhamento com o tratado da SADC e
com os diversos protocolos sectoriais,
aspectos fundamentais no processo de
integração regional.
No seu discurso de abertura da
44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral (FP-SADC),
o Chefe de Estado Moçambicano vincou que o caminho para uma convergência das legislações a nível da região
passa necessariamente pela existência
de um órgão que promova a humanização e uniformização das legislações estaduais.
“Vários estudos indicam que
uma das condições para uma efectiva
integração é a aproximação dos ordenamentos jurídicos nacionais. Isto é,
não há integração com uma divirgência
significativa entre as leis dos estados
membros” – destacou Filipe Nyusi, para quem o alcance das condições que
permitam ir de encontro aos anseios
dos cidadãos passa pela união e trabalho conjunto. “Devemos reforçar a integração ao nível da região. É imperioso ir além da simples aproximação das
políticas estaduais e passar a desenvolver verdadeiras políticas comuns definidas e implementadas no seio da
SADC”.
Nyusi observou que a harmonização não deve ser entendida como a

substituição ao poder legislativo estadual, referindo que o Parlamento Regional pode complementar o trabalho
realizado pelos parlamentos dos estados membros através da aprovação de
leis modelo que facilitem a domesticação das políticas da SADC.

(FP-SADC), que decorre desde hoje,
em Maputo, visa essencialmente transformar o fórum em Parlamento Regional, sendo um marco importante para o
país pelo facto de apadrinhar a iniciativa, sendo a SADC a única região africana que não tem ainda esse órgão.■
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Os Quatro
Pilares do
Conhecimento 2
(…) A MATEMÁTICA surgirá assim como necessidade de troca comercial
(…) O cubo e outras formas geométricas
dependem dos cálculos. A economia e finanças dependem das projecções numéricas e das fórmulas economicistas. As fórmulas laboratoriais dependem da matematização das reflexões filosóficas de campo. Em síntese o acto de pensar é matemático. No entanto, todos estes compartimentos dependem dos comportamentos
perante situações várias. É aí onde a mais
recente disciplina do campo dos estudos
emerge dando uma dimensão nova ao
conteúdo existencial: referimo-nos à PSICOLOGIA. Pois, a importância dos fenómenos sociais terá aqui o seu mais recôndito esconderijo a ser revelado. A
questão será com que fim. Para melhor
qualidade do ser animal em causa ou interferindo com a possibilidade de evolução pessoal? Compreender, no grande laboratório da vida, as atitudes e as reacções

derivadas tornam-se cada vez mais relevantes por implicar a possibilidade de manipulação do outro. Em conclusão diríamos de que a natureza está imbuída de exemplos de domínio, de submissão e de
reacção. As causas têm os seus efeitos e
por sua vez accionadas por acções e consequentes respostas dessas reacções, boas,
neutras ou más. Enquadrar o outro em fórmulas ou em clichés estereotipados tem
sido recorrente em vários sectores de domínio público e privado ao longo da história da espécie humana. São formas de
manter o poder estabelecido. A condição
última de vida de todas as espécies na natureza é a sobrevivência. O ser humano
não é excepção. Na ética moralizadora
dos costumes estará a grande diferença.
Todavia, muitas vezes não se impondo.
No fundo de todos2022
os pressupostos de poder e hegemonias estarão os factores de
detenção dos conhecimentos e progressos
nos campos da Biologia, Filosofia, da
Matemática e na Psicologia.■ M. Krav.
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