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Ho(n)ra de transformar a Beira orgulho dos beirenses
Beira (O Autarca) – O Autarca Daviz Simango, ontem reinvestido
para quarto ` mandato consecutivo na
condução dos destinos da cidade da
Beira, a capital da província de Sofala,
no centro de Moçambique, reiterou o
seu compromisso versus desafio de
continuar a trabalhar, dando todo melhor de si, para o engrandecimento da
urbe que representa o segundo maior e
mais importante centro urbano moçambicano, depois da capital do país, Maputo.
Daviz Simango considerou
uma grande honra e oportunidade ímpar merecer a confiança sólida dos autarcas locais para trabalhar e continuar
a servir a Beira e os beirenses durante

Frase:

Na imagem a Juíza Presidente do Tribunal Judicial de Sofala e o Autarca Daviz Simango

O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles
que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e
deixam o mal acontecer – Albert Einster

esse tempo todo.
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“A nossa vitória pertence a to- Beira. Disse que tudo fará para honrar entidades singulares, colectivas publicdos beirenses, incluindo aqueles que a confiança, pretendendo consolidar o cas e privadas nos esforços de criação
não votaram em nós por alguma razão” projecto de tornar a Beira motivo de e promoção de uma Beira melhor para
– afirmou Daviz Simango no seu dis- orgulho dos beirenses, aquém chamou- todos.
curso por ocasião da quarta investidu- os “povo soberano”, que sabe o que
Disse que o presente mandato
ra, actos acompanhados de intensa o- quer e o que fazer para ter, por outras é dedicado ao “povo soberano da Beivação por parte do número público que palavras dono do seu próprio destino.
ra”, quem deverá decidir sobre as melotou a Praça do Município para testeConhecido como o “único ho- lhores e grandes decisões para o premunhar a confirmação do início de mem que faz omeletes sem ovos”, nu- sente e futuro da urbe, colocando-se emais um mandato governativo do ape- ma clara alusão ao facto de, num am- le no lugar de quem está apenas para
lidado “Messias” da Beira.
biente caracterizado por limitações de ouvir orientações e servir as suas iDaviz Simango prometeu que recursos, estar a conseguir desenvolver déias, conhecimentos e experiências.
continuará a trazer mais maravilhas pa- grandes empreitadas que estão a trans- Chamou atenção que todas iniciativas e
ra a cidade da Beira, importando lem- formar e devolver a originalidade mo- projectos devem sempre ter em conta
brar que a sua eleição e reeleição su- derna da cidade da Beira, tornando-a não somente o presente mas também e,
cessivas a base assenta no mérito pró- mais atractiva e aprazível para viver, sobretudo, as futuras gerações, que são
prio que conquistou mercê do excelen- Daviz Simango não deixou de parte a os donos da Beira do amanhã, hoje em
te trabalho que tem desenvolvido nos
importância de lembrar a necessidade construção.■ (Érica Chabane)

Nomeados e empossados hoje cinco Vereadores
Beira (O Autarca) – No segundo dia do exercício do quarto mandato do poder governativo da autarquia
da cidade da Beira – iniciado ontem,
quinta-feira (07), com a realização da
cerimónia de reinvestidura – o Autarca
Daviz Mbepo Simango nomeou e empossou nesta sexta-feira (08) cinco Vereadores, mantendo quatro nas respectivas áreas e substituído apenas um.
Os quatro vereadores que renovaram a confiança do Presidente do
Conselho Autárquico da Beira (PCAB)
para manterem nas respectivas áreas
neste novo ciclo governativo de cinco
anos são das áreas de Administração e
Finanças (Francisco Manjoy); Desenvolvimento Humano e Institucional
(José Manuel Moisés); Gestão de Serviços Urbanos e Equipamentos (José
Domingos Manuel Mabache); e Urba-

nização, Construção e Infra-Estruturas
(Albano Carige António).
A única Vereação que sofreu
mudança é referente a Área de AgroPecuária, Pescas e Jardim, tendo para o
efeito sido nomeada Carla Maria Almeida, uma influente membro da Liga
Feminina do MDM e porta-voz do partido ao nível da cidade da Beira, que se
estreia no quadro orgânico da equipe
de vereadores do CAB substituindo
António Obadias Simango, que para já
está ainda sem nova função específica.
Com a nomeação e empossamento dos cinco vereadores falta ainda
nomear mais cinco, nomeadamente para as areas da Juventude e Desportos;
Educação e Cultura; Saúde, Mulher e
Acção Social; Indústria e Comércio; e
Transportes, acto que deve acontecer já
nos próximos dias.

Tolerância zero ao abuso de poder
Dirigingo-se aos vereadores
hoje empossados, o Presidente Daviz
Simango avisou que não tolerará qualquer tipo de abuso excessivo de poder
e lembrou-os para terem sempre presente que o contrato social que tem
com os munícipes é de cumprimento obrigatório do programa desta governação.
“A partir de agora mãos-a-obra
para fazermos a Beira para todos, desenvolvendo a Beira com amor, dedicação, contemplando o trabalho de
gestores” – destacou o edíl.
Aos vereadores que cessaram
funções Daviz Simango transmitiu abraço de amizade, manifetando esperança de que o legado que deixa sirva
de fonte de inspiração aos sucessores.■
(Francisco Esteves)
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Membros da Assembleia Autárquica da Beira:
figurino possa alterar em função da
Mulheres representam um terço
suspensão de mandato de alguns tituBeira (O Autarca) – Dos 48
membros eleitos para a Asssembleia
Autárquica da Beira (AAB), cuja cerimónia de investidura teve lugar ontem,
quinta-feira (07), as mulheres representam uma percentagem aproximada
a um terço, ou seja 31 por cento.
Trata-se de uma percentagem
considerada razoavél, ainda que esteja
pouco longe de atingir a fasquia universalmente recomendada que passa
pelo equilíbrio (igualdade) do género
nos órgões de poder de decisão.
A Asssembleia Autárquica da
Beira é composta por três bancadas,
nomeadamente MDM (22), FRELIMO
(14) e RENAMO (12).
Na globlalidade, as bancadas
do MDM e da FRELIMO é que apre-

sentam maior número de mulheres com
seis cada, totalizando 12, enquanto que
a da Renamo tem apenas três, o correspondente a metade do número detido
por cada uma das primeiras bancadas.
No entanto, o cálculo percenttual baseado no número de membros
que cada uma das três bancadas possui
revela que a bancada da Frelimo é que
tem mais participação de mulheres,
com uma representação na ordem de
42.8 por cento (acima de um terço e aproximadamente a metade). O MDM
vem a seguir com uma participação de
27 por cento (abaixo de um terço) e a
Renamo novamente em último com 25
por cento, ou seja, com uma representtação de apenas um quarto.
Entretanto, antevê-se que esse

lares de cada bancada, o que confere a
cada partido a possibilidade de melhorar o seu interesse pelo equilíbrio do
género.
A baixo O Autarca publica a
relação completa dos membros eleitos
para a Asssembleia Autárquica da Beira, dos quais 47 tomaram posse ontem,
faltando o membro Manuel Zeca Bissopo, cabeça-de-lista da Renamo.
Dos 47 que tomaram posse ontem, três suspenderam imediatamente
os seus mandados em virtude de incompatibilidades, designadamente Augusta Maita e Atanásio Marcos da bancada da Frelimo e Sande Carmona da
bancada do MDM, estando ainda por
serem indicados os respectivos substitutos. (As mulheres vêem em bold)

MDM – 22

FRELIMO – 14

RENAMO – 12

01. José Domingos Manuel
02. Albano Carige António
03. Delfina Amélia Francisco
04. Sande C. Carmona (Suspendeu)
05. Picardo Pedro Sola
06. Ricardo Gilberto Lang
07. Jacinta Luís dos Remédios
08. Muchica Madeia dos Santos
09. Elija Bile
10. José Jorge Muchanga
11. Colasso Cemo Mauzesse
12. Aida Raposo Tambo
13. Estefane Jossias Matavela
14. Cunesevela Luís Ferranhe
15. Lucas Zabica
16. Armindo António Bobo
17. Fernando João
18. Aleixo Sousa Cadeado
19. Leocardio António Diakos
20. Acácio Joãozinho Vinte
21. Angelina U. Manje Mandava
22. Maria do Céu Francisco Muthini

01. Augusta de F. C. Maita (Suspendeu)
02. Zacarias Mendes Magibire
03. Atanásio Marcos Moisés (Suspendeu)
04. Manuel Severino Xavier
05. Maria Eduarda S. Sinamunda
06. Tomo Uleva Mandava
07. Rosalina Maria Artur Murole
08. António Macuve Govanhica
09. Albertina David Machele
10. Augusto Jone Nhacanhadza
11. Maria Floriana Vilanculos Gobe
12. Paulo Sandro Abubacar de Sousa
13. Ernesto Lino Massiguine
14. Noémia A. Capingue Semente

01. Manuel Zeca Bissopo
02. Noé Marimbiki
03. Francisco Chimoio Ujia
04. Joaque Oculo Muchanga
05. Luís Ossumane Chitato
06. Lerina dos Prazeres dos Santos
07. Daniel João Daniel
08. Manuela Menogimue António
09. Faque Ferraria Inácio
10. Santos Basto Raposo
11. Dorca Chipanga
12. Isabel Andicene Saica
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

8 de Fevereiro de 1977 ... Ana Flávia
Azinheira
Durante cerca de 25 anos, Ana Flávia Azinheira foi
jogadora de basquetebol. Da sua carreira como desportista
destaco a vitória no campeonato africano de 2001, ao serviço da Académica, prova realizada em Abidjan, capital da
Costa do Marfim. Em 2006 foi eleita a jogadora mais valiosa do Continante Africano e em 2014 integrou o grupo de
basquetistas que representou Moçambique pela primeira
vez num campeonato mundial.
Actualmente exerce a função de Vice Ministra da
Juventude e Desportos de Moçambique.
Fez o mestrado em saúde pública, licenciou-se em
medicina veterinária na Universidade Eduardo Mondlane, e
obteve o bacharelato em negócios internacionais nos Esta-

dos Unidos da América.
Ana Flávia Azinheira nasceu no dia 8 de Fevereiro
de 1977. Completa hoje os seus 42 anos de idade.■
OBS: foto da equipa da Académica, Campeã Africana
de Basquetebol – Abidjan – 2001.■

@ 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

Difícil de se Explicar Como o Acidente Aconteceu?
Caros Condutores e Inspectores de Frota,.. favor
MAIS atentos ao risco do sono!

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), cerca de 40% dos brasileiros são afectados por distúrbios do sono.
Um professor da mesma organização ressaltou que
a falta de sono e noites mal dormidas aumenta o risco de
doenças cardíacas, assim como o PIOR IMPACTO esperado nacondução de veículos automóveis, entre outros desempenhos onde esteja presente uma actividade critica ao
risco de incidentes.
A FADIGA constitui uma companheira sempre
presente e de ALTO RISCO nos longos percursos,.. mas
também actua em perigo, em curtas distancias, agindo quase sempre PIOR do que comparado com a ingestão de álcool,..
Conduz frequente?
Atribua Prioridade na busca e proceda atentono
sentido de evitarmos a Fadiga!
Saudamos pela valência preventiva.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Mais de metade da área da Beira estará privada de
corrente eléctrica na manhã de domingo
Beira (O Autarca) – Mais de
metade da área urbana da autarquia da
Beira, na província de Sofala, centro
de Moçambique, estará privada do fornecimento de energia eléctrica no período da manhã do próximo domingo
(10 de Fevereiro).
Desde já chama-se atenção para a necessidade de tomada de medidas
de precaução, evitando constrangimentos de última hora.
Segundo uma fonte da empresa Electricidade de Moçambique
(EDM-EP), no âmbito do cumprimento
do Plano Anual de Manutenção Preventiva e do Projecto Mixed Credit,
haverá interrupção no fornecimento de
energia eléctrica, no próximo dia 10 de
Fevereiro (Domingo) do corrente ano,
a partir das linhas de alta tensão de
110kV, 220kV e subestação de Munhava.
Trata-se de uma interrupção
que irá afectar éreas específicas de um
total de sete províncias do sul, centro e
norte do país, nomeadamente Gaza e
Inhambane (sul), Sofala e Zambézia
(centro) e Nampula, Niassa e Cabo
Delgado (norte).
Na província de Sofala está
prevista a interrupção no fornecimento
de energia eléctrica no período compreendido entre as 06:00 às 12:00 horas, afectando somente algumas áreas
específicas da cidade da Beira, nomeadamente os bairros de Macúti, Palmeiras I e II, Estoril, Munhava, Massamba
Muchatazina, Nhamudima, Chipangara, Goto, Matacuane, Ponta-Gêa, Manga, Baixa, Vaz, Macurungo, Manganhe, Fábrica Mereque e Porto da Vale.■
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