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Distrito do Dondo testemunha relançamento do DDR
Savane (O Autarca) – O Posto Administrativo de Savane, no distrito de Dondo, província central de
Sofala, acolheu esta manhã a cerimónia oficial de relançamento do processso de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR) das forças
residuais da Renamo. O evento foi orientado pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi e pelo Presidente da Renamo, Ossufo Momade. Todas as medidas de segurança e prevenção contra
a covid-19 foram observadas no local e
momento.

Presidente da República, Filipe Nyusi (a direita) e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade,

Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos
Frase: outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o que
outros pensam.■

esta manhã no Posto Administrativo de
Savane, distrito de Dondo, província de
Sofala, no relançamento do DDR
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O Presidente da República e o
Presidente da Renamo reafirmaram o
interesse e disponibilidade de conduzir
o processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração das forças
residuais da Renamo até ao fim.
O DDR iniciou formalmente
em Agosto de 2019, em Santugira, distrito da Gorongosa, tendo posteriormente sido interrompido devido a
questões organizacionais e de interpretação do próprio processo.
Pretende-se
desmilitarizar,
desmobilizar e reintegrar na sociedade
cerca de 5.200 antigos guerrilheiros da
Renamo. Hoje, em Savane, cumpriram
esse processo 38 antigos guerrilheiros
da Renamo.
Devido as medidas de contenção impostas no quadro do reforço das
medidas de prevenção da pandemia da
covid-19, o Presidente da República e
o Presidente da Renamo acordaram em
desmilitarizar, desmobilizar e reintegrar diariamente pelo menos 20 antigos
guerrilheiros da Renamo.

Muxúnguè, ainda em Sofala, e
Mabote, na província de Inhambane
são os próximos locais escolhidos para
acolher os próximos eventos do genero, seguindo-se depois outros pontos
do país onde a Renamo mantém seus
homens armados.
O processo de DDR decorre
dos consensos alcançados entre o Governo e a Renamo para garantir a paz
efectiva e duradoira, que constitui a segunda parte de uma negociação que o
Presidente da República, Filipe Nyusi,
começou, em 2017, com o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, após o cessar-fogo decretado em Dezembro de 2016, que colocou fim ao
conflito militar entre as forças da Renamo e do Governo.
Prevalece, entretanto, o problema com alguns antigos guerrilheiros
da Renamo que se juntaram a auto-proclamada Junta Militar da Renamo liderada pelo Major Mariano Nhongo. É
um grupo cujo efectivo real não é ainda conhecido que reivindica a nulidade

de todo processo de paz assinado entre
o Presidente da República, Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo, Ossufo
Momade. O grupo de Mariano Nhongo
rejeita a presidência de Ossufo Momade e esporadicamente tem desencadeado ataques armados em diferentes pontos nas provínciais centrais de Sofala e
Manica, principalmente ao longo das
estradas nacionais número 1 e 6.
Os ataques geralmente contra
viaturas particulares tem condicionado
a circulação rodoviária principalmente
na EN-1, nos troços Inchope – Gorongosa no sentido norte e Inchope – Muxúnguè no sentido sul. Nos referidos
troços da EN-1 não tem sido permitida
a circulação nocturna.
Apesar de os ataques nalgumas
vezes ocorrerem de forma constante, a
opinião pública tem criticado o posicionamento do Governo e da própria
Renamo relativamente a busca de entendimentos para parar com as acções
de guerrilha protagonizadas por dissidentes da Renamo.■ (Redacção)
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DELEGAÇÃO DA BEIRA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao público em
geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de Manutenção Correctiva de
Emergência, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no domingo, dia 07 de
Junho de 2020, no período compreendido entre as 06:00 e as 14:00 horas, conforme se
descreve abaixo.
Cidade da Beira: Serão desligadas as Linhas Áereas de Nhangau, HL2 e FL4, afectando os clientes
domiciliados nos seguintes bairros: Manga (parte), Munhava, FIPAG, Hospital da Munhava,
Muchatazina, Ndunda (parte) e Posto administrativo Nhangau.
Posto Administrativo de Mafambisse: Será desligada a Linha Áerea Mafambisse/ Púngue,
abrangendo os seguintes clientes: FIPAG – Mutua, Bloco 12, Açucareira e FIPAG – Dingue-Dingue.
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, como
impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser considerados como
estando permanentemente em tensão.
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à compreensão dos seus
estimados clientes.
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP.
DELEGAÇÃO DA BEIRA
Rua Companhia de Moçambique Nº 240
Telef. 21353600
Fax. 21369677
Maputo - Moçambique

Beira, 02 de Junho de 2020
Iluminando a Transformação 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

Convivemos com a "pandemia" rodoviária e, ...
Pouco, fazemos por Prevenção!
Convivemos com a "pandemia" em mobilidade rodoviária mas, muito pouco, fazemos por prevenção!
Na verdade, pesquisas internacionais revelam que
as crianças herdam o estilo de condução de seus pais, motoristas e outros profissionais, como resultado de uma disposição genética e aprendizado modelo, mantendo-se
gravado para futuro!
Vícios, hábitos ultrapassados, mitos, acreditáveis
atitudes há anos enraizadas, em prática comum e constantemente multiplicadas pelos Condutores, Mecânicos, e
outros profissionais estão sendo Transferidos aos nossos
Petizes e Jovens!
Este talvez seja o maior IMPACTO e um dos fortes
motivos causa (pouco divulgado) e que sustenta o pesado
custo desperdício, perdas e muito sofrimento resultante
da sinistralidade rodoviária em África,..
Afinal o nosso poderoso e soberbo Continente, utilizando apenas 2% do parque automóvel mundial activo,
mas contribui para 21% das perdas de vida na Estrada (pelo menos 300,000 mortes por ano, nas estradas de África) e
demais consequências, fora do controlo a partir dos feridos
e evidentemente avultados e desnecessários custos!
Mas o pior de tudo isto, é sabermos e reconhecermos que é perfeitamente evitável, sem necessidades de recursos valiosos e difíceis de $ para investimentos, nem
grandes planos nacionais, ou sequer temos de esperar por
vacinas, ocupação de hospitais, clínicas, medicamentos,
nem precisamos de admitir sequer, estados de emergência!!
Mas, na verdade, muito pouco fazemos de preventivo!
Vai discordar de que, não convivemos com mais
esta pandemia rodoviária ?...afinal uma terrível "virose",
reconhecida pela OMS, só que esta, apesar de conhecida, é

muito mais fácil de a dominarmos... Haja consciência do
risco e boa vontade!
Recordar que a Vida em si, constitui uma Grande
e Permanente Escola, principalmente durante a época em
que toda criança, infante, jovem copia dos adultos, tanto do
Bom, como do Mau, de Risco, mas também como se deve
Evitar!
À medida que enfrentamos a intensidade do tráfego
e os desafios Não fáceis de dirigir, mais critico ainda, durante o período escolar sempre que estivermos ao volante,
devemos de ter presente que nossos petizes enquanto passageiros ao partilharem seja qual for o tipo de transporte rodoviário, tais jovens não estão apenas a ser guiados para as aulas na escola, eles estão simultaneamente aprendendo que tipo de Condutor se podem tornar um dia,
com base nos exemplos observados aos comandos de equipamentos que se dirigem sobre rodas!
Infantes e ou jovens, vão copiando e registando ao
longo de mais de uma dezena de anos, gravando em suas
memórias, todas aquelas praticas em foco nos actos positivos e negativos aplicados pelos dirigentes dos volantes, seja automóvel, chapa, autocarro, mota, txoupela, 4x4 ou camião!
....e mais,...os petizes ficam realmente convencidos de que tudo o que observam repetidamente e em
modo frequente, constitui de verdade, o ideal nos domínios da condução da máquina!
Dos vários estudos em desenvolvimento por especialistas, ainda se conclui que pelo menos 55% dos pais
condutores pesquisados disseram que conversavam ao
telefone enquanto ao volante e 37% admitiram e reconheceram, circular com em velocidade excessiva,
com frequência.
Alguns condutores revelaram também que até já
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foram culpados da grave infracção, ao efectuarem selfies, enquanto ao volante.
Claro que Estes comportamentos são perigosos para qualquer pessoa, mas quando um adolescente com experiência ainda muito limitada os pratica, e fá-lo, tão logo
quanto possível (imediatamente assim que estiver licenciado para conduzir ou até mesmo antes disso) ora, isso MULTIPLICA ainda mais o RISCO em desafio aos incidentes
e perigos.
É tarde demais, mesmo que e para enfatizar apenas
contra esses comportamentos de condução quando você, ou
nós Pais, ou o Titio, Padrinho ou Amigo chegado, Vizinho,
começamos a ensiná-los a guiar. Seu, Nosso, poder de
persuasão será severamente prejudicado ao advogarmos contra um comportamento errado, mas que eles já
viram, gravaram de Si, e de outros, tantas vezes antes!!
Sérios motivos para meditarmos e corrigirmos
os nossos comportamentos na condução, pois o registo
gravado em memoria dos petizes e jovens durante mais de
uma década na aprendizagem dos 6 aos 19 anos, jamais vai
ser apagado e ou imediatamente alterado, quando comparado com os simples dois meses ou 25 horas de aula aplicadas no ensino da aprendizagem da escola de condução, lhes for dito, deve agir assim, contra aquilo que arquivou em aprendizagem durante umas 6000 horas, aplicadas durante cerca de uma dezena de anos, activas e gravadas como se fosse do melhor, na soma da infância e juventude !
Caro Condutor ao entrar no carro e nomeadamente, lembre-se de que você está sendo vigiado pelos seus
queridos jovens. Evite comportamentos que seu filho ou
conhecido, possa aceitar como disciplina regulamentar, cívica e legal, quando começar a conduzir.
Isso inclui:
1- Condução agressiva: perder a calma e insultar
ou gritar com outros usuários da estrada, inicio de marcha
sem observar se a viatura reúne pré-condições seguras
ao objecto, travagens bruscas, distancias de afastamento
intoleráveis e criticas, ultrapassagens perigosas, na tentativa de chegar a tempo e porque saiu tarde, acelerar pela inadmissível via da esquerda pisando o traço amarelo, entre
outras, isso automaticamente ensina as crianças a serem intolerantes com os outros no ambiente rodoviário. (um grave
vírus em contagio)
2 - Dirigir com distracção; por exemplo, conversas acaloradas ao volante, mergulhado nos críticos problemas lá de casa, criticas atitudes do chefe, ou então discutindo politicas quentes, a pandemia agravando-se na actuali-

dade ou até reclamando porque o mercado do estrela em
Maputo foi abaixo, tudo isso, e ainda agravado por ter perdido 2 ou mais horas de sono, suas reacções ao volante
manifestam-se o correspondente a ter ingerido uma prejudicial quantidade de álcool! (outro vírus injectado)
3 - Aplicar maquilhagem e fumar ao volante; infelizmente, factores de risco, algo frequente pelas
manhãs!
4 - Comer e ou beber ao volante; idem quase
sempre atrasados para os compromissos das reuniões, pontualidade no desempenho profissional, e obrigados a atender ao caminho da entrega dos petizes na escola!
5 - Do falar, emitir ou ler textos ao telemóvel, de
uma chuva de assuntos noticia, novidades, via whatsapp
nos smart, consulta só rapidinho, enquanto convencido de
que vai guiando o volante, isso gera, induz, multiplica,
contagia e grava em profundidade na memoria dos menores, um precedente deveras perigoso! (outra virose em
alargada expansão)
Vai agora justificar-se a Si próprio, que nenhuma
destas considerações alguma vez estiveram presentes no
seu volante e na presença de crianças, infants e jovens?.... duvido !
Em todo o lugar se aconselham os condutores/motoristas a não beberem de jeito nenhum, sempre que estiverem atrás do volante, porem, se houver uma criança no carro, isso é ainda muitíssimo mais relevante para proteger a
segurança actual e futura da criança, seja infante ou jovem.
Quebre a Sua habitual regra (Sim, aquelas erradas
que também gravou desde criança) e siga ardentemente as
regras e disciplinas da estrada, respeitando até mesmo aquele sinal de parada silencioso no final da estrada em que
ninguém pára, quando a sua perigosa atitude decide passar
com o vermelho, pelas 5 horas da manha ou pelas 23h, embora o Sol ainda descanse, há no entanto cidadãos que estão
em movimento.., e por vezes a trabalharem para lhe proporcionar a Si e a Nós muitas facilidades na vida.
Se na actualidade, o Clima está constantemente
mudando, obriga-nos a mudarmos, já estamos conseguindo
importantes mudanças nos nossos comportamentos de rotina e para evitarmos o covid-19,... porque motivo o caro
Condutor, Não vai adoptar uma nova mudança de comportamentos também ?
Justamente, decida pelas Boas Práticas, porém, se
mesmo assim, ainda não as conhece e ou tem incertezas?,..
Não opte, decida por se actualizar nas suas capacidades,
disciplinas, comportamentos e boas praticas pelas vias de
formação capaz, guiadas por especialistas profissionais,
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de forma a sermos competentes a harmonizarmos os maiores desafios na actualidade, o da mobilidade rodoviária em
segurança.
Como descobrir os muitos mitos, e os procedimentos desalinhados com a actualidade e que usamos, praticamos naturalmente Hoje, guiando convencido de que são aqueles que aprendeu desde infante, sempre viu os mais velhos praticarem, alguns ainda Hoje lhe são transmitidos como se fossem os melhores, na escola e por parte dos instrutores, ou mecânicos, supervisores e chefias,.... lamentamos, mas Não duvide!
Dedique umas poucas horas por ano, actualizan-ose via Formação Especializada e Capaz, aprendendo a saber estar e agir prevenido, poupa nos gastos todos, no tempo, e ganha conformidades e alinhamentos de facilidades
harmonizadas com a rápida evolução tecnológica, dos equipamentos que desprezamos mas existentes e disponíveis
nos carros que guiamos, para nossa segurança, evitando imensos impactos no transito, da manutenção diária ao carro, da sinalização, da observação simples, mas avaliando
se o carro reúne condição mecânica para o que precisa
nesse e todos os dias, evitando enganos pelas pressões comerciais, das modas sociais, desvie-se dos maus hábitos do
passado,... tudo isto a sociedade, os desempenhos profissionais e a vida actual afinal requer, nos impõe e exige
da mobilidade rodoviária e claro, dos Condutores!
Sabemos que a escola, o sistema de ensino, Não
reúne capacidades e modelo suficiente, para nos manter
constantemente actualizados e capazes!... daqui resulta a

absoluta necessidade na satisfação de frequentarmos regularmente os actos de formação profissional alinhados
com os Comportamentos ajustados na actualidade com os
processos tecnológicos modernos, harmonizados procedimentos Preventivos para nosso atento em evitarmos custos
desperdiçados, perdas e sofrimento, por Segurança, Saúde
e aplicarmos atitudes Amigas do meio Ambiente!
Seja pelo menos, um exemplo para o seus filhos e
conhecidos, adopte e Enfatize que as disciplinas aplicáveis
e actuais para a condução, existem por uma razão, para
Si, no trabalho, na Família, na educação, contando com
a presença de crianças, jovens, e para facilitarmos a vida a toda a comunidade.
Durante o período do ano escolar, lembre-se de que
vai "treinando" também, os petizes, os jovens, ou sejam,
os futuros Condutores e Dirigentes em Moçambique!
Justamente pelo exposto, a construtiva Adaptada e
regular Formação Especializada é requerida, por uma necessidade viva no Continente Africano, exactamente justificando o Essencial objecto de mantermos activo o Capacitarmos os Jovens e Profissionais Seniores, alinhados ao
presente, a minimizarmos o risco, perdas e demais consequências, tendo por origem confirmada, a afirmação constatada no inicio deste informativo esclarecedor, prevenindo-se, evitando-se e sempre a tempo. Esperamos por Si.
Por Onde a nossa Atenção vai, a Nossa Vida,...Vai.
ﺎت

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﯾ ﺐﻣﻊ أط
■اﻟﺘﺤﯿ

Montepuez Ruby Mining desenvolve acções
sustentáveis para proteger e preservar o meio ambiente
Namanhumbir (O Autarca) –No dia
5 de Junho, hoje, sexta-feira, celebrase o Dia Mundial do Meio Ambiente,
com o objectivo de identify-car acções
positivas para a protecção e
preservação do meio ambiente, bem
como alertar as pessoas e os governos
sobre a necessidade de o salvar.
Entre as várias acções positivas de protecção ambiental, destacamse as da Montepuez Ruby Mining
(MRM), cuja actividade é desenvolvida na província de Cabo Delgado, zona
norte de Moçambique, que até agora se
empenhou na reabilitação e protecção
da biodiversidade nas áreas já exploradas pela concessão, numa altura em
que, a nível mundial, plantas e animais
estão em risco de extinção.
Sabe-se que a exploração mineira tem uma influência significativa
no meio ambiente e, sendo uma das

mais importantes minas de rubi do
mundo, a MRM está particularmente
interessada na protecção do meio ambiente e no estudo do impacto das suas
operações.
Segundo o Chefe do Departamento de Saúde, Higiene e Segurança
no Trabalho da MRM, Amarildo Teixeira, "a empresa incorpora a gestão
ambiental no seu plano de exploração
mineira, para recuperar e reabilitar áreas degradadas como resultado das actividades mineiras e de exploração. A
principal abordagem é o ‘back-filling’
(reenchimento) dos poços mineiros, estabilização das margens dos poços,
controlo da erosão, implantação de sistemas de drenagem, bem como a replantação de espécies nativas de plantas e árvores para revegetação. Além
disso, a MRM realizou uma avaliação
da biodiversidade, para compreender

mais claramente os tipos de plantas e
animais ameaçados que possam estar a
viver na área de concessão, de modo a
que possamos também pôr em prática
planos de mitigação para os proteger".
Segundo Teixeira, durante o
processo de extracção, as diferentes camadas do solo superior são armazenadas separadamente, para depois serem
utilizadas na reabilitação de áreas degradadas. Desde o início do projecto,
foram reabilitados pelo menos 3 poços.
De acordo com um estudo de
impacto ambiental, foram identificadas
plantas ou árvores indígenas na zona
em questão que têm valor histórico,
cultural e comercial. Estas plantas são
preparadas e tratadas num viveiro
construído para o efeito. As sementes
são compradas às comunidades locais e
às lojas ou empresas do agricultor que
promovem produtos agrícolas.■ (R)
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Governador de Inhambane reinaugura embarcação reabilitada
pela Sasol
Inhambane (O Autarca) – O
Governador da Província de Inhambane, Daniel Francisco Chapo, re inaugurou, esta quinta-feira, a embarcação
Baía de Inhambane, reabilitada depois
de ter sido destruída pelo ciclone Dineo de 2017. A reabilitação foi totalmente financiada pela Sasol.
Quando Inhambane foi fustigado pelo Dineo, as pontes cais da cidade
de Inhambane e de Maxixe ficaram danificadas, bem como as duas embarcações da Transmarítima. Numa primeira
fase, a Sasol financiou a reabilitação
das pontes e depois a embarcação agora reinaugurada.
A embarcação Baía de Inhambane beneficiou de uma renovação total com financiamento total da petroquímica Sasol. Daqui em diante a multinacional vai garantir assistência financeira por um ano para questões da
sua manutenção.
A entrada em funcionamento
desta embarcação vai aliviar o sofrimento das mais de 3000 pessoas que
todos os dias saem da cidade de Inhambane para a de Maxixe e vice-versa.
O Governador de Inhambane,
Daniel Francisco Chapo, revelou que
além do número que fazia a travessia
pelo mar, havia quem usasse a via terrestre, mas assegurou tudo faz parte do
passado.
“Estamos lembrados dos momentos difíceis que os estudantes, trabalhadores e população em geral passaram como consequência da interrupção da circulação nocturna nesta Baia,
levando estes a percorrerem longas distâncias e mais onerosas via terrestre,

para cruzarem a baia. Hoje levamos essas lembranças difíceis para o passado,
com uma etapa já vencida”, lembrou
Daniel Chapo.
Uma posição secundada por
João Pedro, residente de Maxixe, mas
que semanalmente visitava seus familiares em Inhambane, afirmando que era muito difícil que idosos usassem o
único barco que estava a funcionar, ou
as pequenas embarcações.
“Além da dificuldade dos nossos avôs, era um risco acrescentado
porque ficávamos em filas e aglomerados, o que não deve acontecer nesta altura de pandemia. Mas agora vamos ter
mais organização e teremos como nos
prevenir da COVID-19”, explicou o jovem que corria para embarcar no barco
depois da reabilitação.
Já o Director-Geral da Sasol,
Ovídio Rodolfo, recordou das inaugurações das pontes, após o Dineo, também com financiamento da petroquímica. Rodolfo assegura que este e mais

apoios que a multinacional tem vindo a
prestar, no âmbito da responsabilidade
social, são para o bem da comunidade.
“A embarcação que hoje reinaugurámos beneficiou de uma profunda renovação com vista a devolve-la a
um estado de quase nova, com garantia
de segurança e durabilidade da sua navegação. Fizemos isso porque acreditamos que a união entre a Sasol, o Governo e a comunidade irá ajudar na superação dos danos causados pelo ciclone Dineo”, assegurou Rodolfo no discurso de ocasião.
Mas porque não se podia apenas aplaudir sem certeza sobre a robustez da embarcação, o Governador de
Inhambane, junto da administradora do
distrito com o mesmo nome, o Presidente Conselho de Administração da
Transmarítima, membros de direcção
da Sasol e outras figuras que presenciaram o acto, embarcaram e foram dar
uma volta à Maxixe para experimentar
o Baía de Inhambane.■ (Redacção)

País observa hoje eclipse lunar
Beira (O Autarca) – O mundo regista hoje a ocorrência do segundo eclipse lunar penumbral em 2020, depois do primeiro registado a 10 de Janeiro. Segundo o INAM, Instituto Nacional de Meteorologia, o eclipse lunar penumbral de
hoje terá a duração de 4 horas e 5 minutos, no intervalo entre as 19:45h e 23:04h e
sera visível em todo território moçambicano e na parte Sul e Oeste da Europa,
grande parte da África, grande parte da América do Norte, América do Sul, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e Antártica. O ponto máximo será as 21:10h.■
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