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EDITORIAL
Elogio ao esforço de pacificação efectiva e definitiva e
censura ao grupo liderado por Mariano Nhongo
Beira (O Autarca) – É de todo merecedor de imenso elogio o esforço pessoal do Presidente da República,
Filipe Nyusi, no empreendimento da paz efectiva e definitiva em Moçambique. Na empreitada da paz, o actual Chefe
de Estado moçambicano terá já escrito com tinta indelevél
o seu contributo. A paz efectiva e definitiva é um bem precioso desejado pelos moçambicanos a mais de quatro décadas e tudo indica que desta vez estará ao alcance de todos.
É de saudar a assinatura, semana passada, do acordo de
cessão definitiva das hostilidades militares entre o Governo e a Renamo, sobretudo a iniciativa ousada de Filipe
Nyusi de rubricar o documento na zona onde outrora ocorreram os confrontos, gesto que demonstra a valorização de
cada pedaço de todo o território nacional. Um acordo ge-

Frase:

nuino de Moçambique para Moçambique e de moçambicanos para moçambicanos. Ao Presidente da Renamo, Oussufo Momade, a contra-parte do acordo, o apelo é para que
encete esforços para convencer a ala liderada por Mariano
Nhongo a conformar-se com actual liderança do partido.
Mas o maior apelo é dirigido pessoalmente ao próprio Mariano Nhongo, para que se junte ao esforço nacional com
vista ao estabelecimento de uma paz efectiva e definitiva
no país. Que não transforme as divergências internas do
partido num problema nacional. Como moçambicano de
gema, Mariano Nhongo deve compreender o interesse superior da nação e tornar-se parte mais interessada e activa
do processo. Agindo assim, beneficiará do reconhecimento
positivo dos moçambicanos, que já não suportam mais vi-

O acto de elogiar te faz uma pessoa mais
nobre!■

ver em ambiente de conflito!■ (R)
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Porto da Beira inaugura novo rebocador e lancha
Beira (O Autarca) – O Porto
da Beira acaba de ver elevada a sua capacidade de operação e desempenho do
serviço marítimo, nomeadamente nas
operações de apoio a pilotagem, atracação e desatracação de embarcações,
com a afectação de novo rebocador e
lancha de maior capacidades. Trata-se
de meios inaugurados na última sextafeira (02AGOSTO19), pelo Ministro
dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, que revelou que os mesmos fazem parte de um lote que contempla dois rebocadores, sendo que o
segundo deve estar disponível no Porto
da Beira até finais de Agosto corrente.
O Ministro Carlos Mesquita referiu
que é um investimento orçado em 19
milhões de euros, destinado a elevar o
nível de eficiência das operações do
Porto da Beira, que tem estado a dar
importantes passos na sua consolidação como um dos gigantes da região.
Lembrou que recentemente foi

concluída a operação de dragagem de
emergência que incluiu toda a extensão
do canal de acesso, os cais e bacias de
manobras adjacentes, para sanar os
constrangimentos de acesso ao porto

de navios com mais de 30 mil TBA; e
a conclusão também recente da reabilitação do cais de rebocadores, entre outras acções para melhorar os níveis de
desempenho do Porto da Beira.■ (R)
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Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Mais Atentos quando ao Volante de regresso ao
Descanso, Ao Sair do Serviço do Turno Nocturno!
Precisamos Mais Atento na Condução de regresso
ao descanso, Ao Sairmos do Serviço do Turno Nocturno!
Para muitos de nós, o regresso a casa depois do trabalho acontece no final do dia, ao pôr do sol ou quando a
noite cai, dependendo da época do ano.
É também depois de uma boa noite de sono (7 a 8
horas tranquilas), que o novo dia acontece mentalmente estimulante, estável e capaz para novas tarefas.
No entanto, para aqueles que terminam o turno da
noite, a viagem a conduzir para casa pode ocorrer depois de
apenas algumas horas de sono no dia anterior (importa relembrar que o sono praticado durante as horas de sol,
NUNCA se iguala ao descanso nocturno) e quando no posto do volante, sentindo-se cansados por FADIGA em alta,
depois de um turno provavelmente agindo em fortes desempenhos vencendo outras actividades de risco, por vezes
nessas horas desafiando tambem, fadiga acumulada sobre
fadiga!

Nessas circunstâncias ao volante, tais condutores
estão muito vulneráveis à condução fatigada, nomeadamente em risco quanto a faltas no domínio da trajectória
por visibilidade reduzida e o pior pode acontecer por decisões retardadas.

Nossos relógios internos do corpo transmitem-nos
que é muito mais provável que nos sintamos sonolentos depois de um turno da noite do que depois do turno do dia.
Justamente pela visibilidade reduzida à noite (de
madrugada) ou ao sol amanhecer, dirigir para casa após o
desempenho durante o turno da noite, isso requer obviamente cuidados e atentos a actos preventivos, extra.
Sugerimos uns tópicos para ajudá-lo a chegar em
casa com segurança e subir ao merecido descanso em sua
cama:
1- Certifique-se de tirar uma boa soneca no dia anterior ao início do turno da noite! Quando você dorme durante o dia, você ainda precisa de sete a oito horas para funcionar no seu melhor naquela noite.
2- Tome medidas para garantir que o seu sono seja
o mais tranquilo possível: durma em espaco escuro e coloque o telefone no modo de voo para que você não seja interrompido por chamadas.
3- Seja cauteloso e moderado quanto café ou chá
que você bebe durante seu turno. A cafeína é um estimulante, mas quando ela começa a se desgastar, e seus níveis de
energia também colapsam.
4- Ao dirigir em regresso a casa, use ajudas como
música (em som moderado) para estimulá-lo e manter a
concentração ao volante.
5- Evite o super aquecimento do interior do carro
nesta época do ano, nas manhãs o frio pede, mas evite no
sentido de conseguir manter-se ligado aos instrumentos de
ajuda no seu carro, ao trânsito e conduzir atento em controlo.
6- Se você está mais exausto no final de um turno
do que o habitual, deixe seu carro no trabalho, apanhe outro
transporte viável e evite de todo conduzir. Encontre alguém
que mora na sua zona e que pode dirigir com você, isso vai
ajudá-lo a ficar alerta!
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7- Porque se sente cansado (fadigado) Não se apresse NUNCA, na tentativa de chegar a casa mais rápido,
e procure manter a velocidade e a distância de afastamento
dos outros no trânsito, em acto moderado e seguro.
Para ajudar a conduzir com a visibilidade reduzida à noite, os condutores, chefias, coordenadores de actividades, técnicos de segurança e Seguradoras, devem
também de alinhar atentos aos seguintes recomendáveis detalhes e de ordem preventiva:
A- Se você luta contra a cegueira noturna, visite o
oftalmologista para ver se óculos/lentes podem ajudar e
melhorar a visão, pois esta representa e contribui em
85% das suas correctas decisões, necessárias quando no
posto de comando ao volante!
B- Se você se sente cego por luzes que se aproximam, use as linhas nas estradas para se reorientar.
C- Mantenha o vidro parabrisas e janelas limpas
para reduzir o efeito do brilho e compensar o cansado da
vista, após o turno nocturno.
Um estudo recente sugere que conduzir de re-

gresso a casa após o turno da noite é muito mais perigoso do que as pessoas pensam.
É impossível para certas indústrias pararem seus
turnos noturnos; no entanto, é possível que os dirigentes
desempenhem o seu papel para garantir que seus funcionários cheguem em casa com segurança.
Seja organizando soluções ou facilidades no transporte para casa, para os funcionários sujeitos aos turnos ou
organizando turnos noturnos mais curtos, é nossa responsebilidade e de todos envolvidos, garantir que nossos funcionários cheguem em casa com segurança, por estimulo e
melhoria de produtividade continuada.
Espero que este apontamento sirva de suporte preventivo e no sentido construtivo, de modo a facilitar controlo, monitoria, reorganizando para beneficios nos desempenhos e sobretudo evitarmos perdas, acidentes e prejuizos,
porque o trabalho intensivo em turnos, por si, gera alguns
incidentes, mais além daquilo que alguns responsáveis talvez nunca reflectiram sobre isso.
ﺎت
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Beira: Campanha de testagem de hepatites superou
expectativa
Beira (O Autarca) – O Embaixador para Moçambique do projecto
mundial de erradicação “Hepatite Zero”, Amílcar Sabino, mostrou-se satisfeito com os resultados da primeira
grande campanha humanitária de testagem de hepatites B e C, realizada no
último sábado, na cidade da Beira.
Amílcar Sabino considerou
que a participação dos cidadãos superou a expectativa e revelou que uma
segunda oportunidade está marcada para amanhã, terça-feira (06AGOSTO)
no recinto do Pavilhão do Clube Ferroviário da Beira.

Campanha de testagem de hepatites B e C
superou expectativa na cidade da Beira

Amílcar Sabino, Embaixador para
Moçambique da grande campanha
humanitária de testagem de hepatites B e C

Trata-se de uma iniciativa promovida globalmente pelo Rotary Clube
Internacional e, localmente, está a ser
levada a cabo pelo Rotary Clube da
Beira em parceria com o sector de saúde.■ (Chabane Falume)
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Lançada primeira pedra para construção da
plataforma do Projecto de gás do Rovuma
Palma (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, procedeu na manhã desta segunda-feira (05AGOSTO19), no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, ao lançamento da primeira pedra
para a construção da plataforma do
Projecto Mozambique LNG (Gás Natural Liquefeito). Trata-se de uma etapa importante no âmbito da materizalização efctiva do maior projecto de investimento até aqui realizado em Moçambique, orçado em 23 mil milhões
de dólares americanos, cuja decisão final foi confirmada a 18 de Junho último, em Maputo, pela concessionária
Anadarko. É uma iniciativa que inaugura nova era económica auspiciosa
em Moçambique, com perspectiva de
criar para além de cinco mil novos postos de emprego directo à moçambicanos. O projecto já permitiu alistar aproximadamente mil empresas moçambicanas aptas a prestar serviços, o que
cria oportunidade ao empresariado nacional de agregar valor, fomentando o
crescimento e diversificação da economia, bem como a industrialização do
país. O complexo industrial de Palma
terá capacidade de produzir cerca de
12 milhões de toneladas de gás natural
liquefeito por ano; e 400 milhões de
pés cúbicos serão disponibilizados diariamente ao mercado doméstico.
Ainda na manhã desta segunda-feira, em Palma, o Presidente da
República procedeu a inauguração da
cidadela de Afungi, construída pela Anadarko para reassentar famílias deslocadas no âmbito da implementação do
projecto GNL. Lançada em Novembro
de 2017, a primeira fase de construção
da cidadela de Afungi, descrita como

sendo exemplo a seguir na ordenação
territorial, contempla 175 residências,
das quais 14 para funcionários publi-

cos, parque de edifícios para o funcionamento de instituições públicas e infra-estruturas sociais.■ (Redacção)

Município promove feira de saúde
no âmbito das festividades do
aniversário da cidade da Beira

Beira (O Autarca) – O Conselho Municipal da Beira (CMB) promoveu no último sábado (03AGOSTO
19) uma feira de saúde que decorreu no
centro de saúde de Vaz, sob o lema
“Saúde Para Todos, Até aos Mais Necessitados”. O evento que esteve enquadrado no conjunto de actividades
que a edilidade local está a organizar
no âmbito da celebração do 112º aniversário de elevação da Beira a categoria de cidade, registou uma participação massiva, maioritariamente da população residente na zona do Vaz e áreas próximas. As mulheres, principalmente adultas, foram as que participaram em número maior. Vários serviços
de saúde foram disponilizados gratuitamente aos cidadãos que acorreram ao
local, com destaque para estomatologia
preventiva, medição da tensão arterial,

glicémia, pediatria e oftalmologia.
A preocupação com a saúde e
desenvolvimento humano dos autarcas
beirenses é uma prioridade que está no
topo da governação do actual edíl da
Beira, o Eng. Daviz Simango.
A vereadora da área da Saúde,
Mulher, Acção Social e Género no
Conselho Municipal da Beira, Atija Pililão, explicou que a edilidade local defende que o atendimento e cuidados de
de saúde tem de ser abrangente e satisfatório à todos os cidadãos.
Referiu que campanhas do género, de promoção de saúde pública
vão continuar devendo beneficiar todos
os bairros da urbe. “Convidamos a todos os municípes da cidade da Beira a
fazerem parte destas jornadas de saúde” – apelou, tendo enfatizado “não se
paga nada”.■ (Erica Chabane)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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A VIDA NA TERRA
O PRESENTE DE HOJE
É O PASSADO DO FUTURO.
ONTEM É O PASSADO DE HOJE.
E HOJE,
SERÁ…
O PASSADO DE AMANHÃ!
Mphumo Kraveirinya©12/07/2019, Sexta-feira,15:20.
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