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EDITORIAL
Enaltecimento aos esforços de consolidação da Paz
Beira (O Autarca) – O Presidente da República,
Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade
estiveram juntos na manhã da última sexta-feira (o5JUN20)
no posto administrativo de Savane, distrito de Dondo, província de Sofala, para o relançamento do processso de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR) das
forças residuais da Renamo. O evento coincidiu em plena
época de estado de emergência motivado pela pandemia da
covid-19, que está a concentrar as atenções do mundo inteiro. Não tem sido fácil aos governantes desenvolverem outras actividades que não estejam ligadas a esta preocupação

Frase:

O Presidente da República, Filipe Nyusi (a direita) e o Presidente da

Aproveite os pequenos momentos. Eles
podem ser únicos e até os últimos.■

Renamo, Ossufo Momade, sexta-feira última
em Savane, distrito de Dondo, província de
Sofala, no relançamento do DDR
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global, mas nem por isso o Presidente
da República, Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade
faltou-lhes tempo para participarem
pessoalmente do acto de relançamento
do DDR, mostrando o seu comprometimento sem trégua a causa da consolidação da paz em Moçambique, um acto que foi aplaudido internacionalmente. A atitude manifestada pelo Presidente da República e o Presidente da
Renamo é dignamente merecedora de
reconhecimento. O Autarca sauda o
empenho dos dois dirigentes no esforço continuo para o estabelecimento de
ambiente de paz definitivo em Moçambique, pelo menos no que refere o conflito armado entre o Governo e a Renamo, iniciado no longícuo ano de 1977
e que contribuiu seriamente para atrasar o progresso do país. A saudação é
extensive aos parceiros nacionais e
internacionais que apoiam os esforços
empreendidos pelo Presidente da República e o Presidente da Renamo para
a conclusão do DDR.■ (Redacção)

Mundo celebra Dia dos Oceanos

Beira (O Autarca) – Celebrase esta segunda-feira (08JUN20) o Dia
Mundial dos Oceanos, sob o lema: “Inovação para a sustentabilidade dos oceanos: mar limpo, ecossistema protegido”. Instituído pelas Nações Unidas,
o Dia Mundial dos Oceanos tem a finalidade de, a cada ano, fazer um tributo aos oceanos e aos produtos que eles fornecem, tais como frutos do mar.
Os oceanos fornecem um meio de comunicação para o comércio global. A
poluição mundial e o consumo excessivo de peixes, tem causado drásticas

reduções nas populações de muitas espécies.
Moçambique, país banhado
pelo Oceano Índico, não pode ficar indiferente à passagem desta efeméride.
Com efeito, o Presidente da República,
Filipoe Nyusi exortou hoje para que todos se juntem aos esforços do Governo
de Moçambique, utilizando de forma
racional, responsável e sustentável os
recursos marinhos para reverter a situação de degradação dos ecossistemas
marinhos, exacerbada pelas mudanças
climáticas.■ (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

Sensibilidades para Travarmos actuais e Novos
a custo zero, tendo como essencial e alvo de que a maioria
Riscos em mobilidade!
dos incidentes por mobilidade motriz e rodoviária, perdas,
Sensibilidades a todos em mobilidade,
Estamos sendo pressionados a Novos Hábitos, Novos Impactos, por isso consideremos, novos Riscos também,...!
E não me refiro a higienização ou máscara, ou somente relativo ao covid-19,... há no entanto, vários outros
desalinhamentos de risco ao perigo e que entraram nas últimas semanas, em nossas actividades...
O carro que esteve parado 2 a 3 meses e vai re-usar
como se nada tivesse acontecido?...
Não basta chamar o mecânico,… e Este?... preparado aos novos desafios e riscos?
Pelo facto de termos estado "desligados" semanas e
semanas, fora do anterior ritmo de vida em mobilidade rodoviária, as perdas para as Empresas que se refletem e
transmitem a todos os colaboradores agora dirigidos ao Novo Normal e pouco a pouco na retoma das actividades e,...
o check-list, para novas conformidades foi preparado, emitido e aplicado?
Sobretudo aquilo que ainda pouco foi induzido de
consciência no preventivo, nem antes e agora?...na verdade
quase nada tem sido feito para minimizarmos a pandemia
que mais mata jovens (6 a 29 anos) e cada vez mais, pois,
naturalmente vamos em circulação!
E temos no mundo do trabalho moçambicano, milhares de jovens habilitados, mas ainda desafiando perigos,... pois se antes do confinamento estavam pouco capazes para o normal, pior agora, por isso digo, temos de saber
travar esse risco em crescimento!
Preparemo-nos fazendo uso do diagnóstico, afinado para a consciência de que isso não é tão simples e requer
o apropriado aplicativo renovador justificável e possível

prejuízos, despesas e sofrimentos que temos vindo a acumular, se tornarão evitáveis, dependendo essencialmente
do actualizado conhecimento capaz.
Benefícios do nosso treinamento aos Profissionais
por Formação on-line, agora estamos preparamos para
actualizar e instruir também a Condução Defensiva Avançada e Preventiva, assegurada por pré-diagnóstico aos participantes no início da sessão, métodos auto-avaliação imediata, procedimentos e meios inovadores, encontram-se
prontamente adoptados e disponíveis, reajustados ao alvo.
A flexibilidade da formação on-line, concebida e
actualizada agora, para satisfazer também necessidades dos
profissionais condutores, motoristas, incluindo a equipa de
assistência técnica da frota, inspetores, técnicos de segurança, supervisão e gestão, podendo acessar em qualquer lugar, conveniência via dispositivo ou sistema de facilidades
por vossa opção.
O acto facilita mas requer em directo o E-formador especialista e experiente, ao vivo, conteúdos preventivos/corretivos, e compatíveis com o pré-diagnóstico correcto uso e manutenção diária da máquina-auto que deve ser explorada como amiga da higiene, saúde, segurança,
moderados custos e aplicadas as disciplinas de respeito
com o meio ambiente.
Proporcionando e garantindo que os motoristas e
outros profissionais, absorvam o aprendizado, em conformidade com o plano atualizado de prevenção de riscos, se
as ações foram executadas, e se confiavel monitoramento
posterior nos procedimentos sistêmicos no essencial para a
Empresa e para a vida.
Sem dúvida de que o treinamento presente ao volante oferecerá sempre as maiores vantagens, sobretudo
quando se trata de transformar em modo inicial, ajustando

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

BEIRA
SOFALA

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 08/06/20, Edição nº 3919 – Página 05/05

0

todo o comportamento do profissional condutor ou motorista, envolvendo todas as disciplinas preventivas, reduzindo
distrações, evitando o mais possível o evitável, baixando
substancialmente os custos operacionais e salvaguardando
vidas e bens patrimoniais.
No entanto, o inovador modelo agora redesenhado
e apetrechado para os actos de formação à distância em
tempo real, facilita a que os formandos deverão participar e interagir com o E-formador capaz e em directo, facilitando imediato interesse e colaboração dos vários participantes em simultâneo.
N.B... actuais tecnologias permitem-nos, no caso, o
E-formador especializado e experiente a interagir por domínio controlado das disciplinas, agora fácil também a satisfação e cobertura essencial aplicável na instrução e avaliação directa em directo na prova prática ao volante, sob
termos e pré-condições a acordar e disponíveis.
Afinal a mesma experiência de uma presença em
sala de aula ao vivo, e bem assim na prática, o formando
em condução, agindo com o formador online, mas ao lado
em directo, claro e viável e se também assistido pelos meios da empresa interessada.
Há diferentes impulsos-motivo pelos quais os ges-

tores, supervisores, coordenadores, inspectores e técnicos
de segurança, podem receber, eleger e aplicar as vantagens
do E-learning- on-line como forma de treinar ou formarem
equipas, a actualizar procedimentos adaptados ao novo normal e desempenho mais seguro, econômico e atento aos usuários do volante e técnicos de manutenção da frota de
veículos rodoviários.
Admitamos e preparemo-nos com o tempo da prioridade, e de forma a que o "novo normal" vai continuar agindo na mobilidade moçambicana, mas, para além dos
acrescidos impactos, estimado-se acima das 50 vidas perdidas por semana, consequências etc,... e ainda:
As contabilidades indispensáveis sobre os agravados custos imprevistos nos orçamentos (de entre vários
factores, consequências das bruscas e forçadas restrições,
que não tiveram tempo de, terem sido planeadas nem programadas, as perdas profissionais, equipamentos e meios,
porque estiveram meses inactivos, em maioria, afastados
dos programas operacionais)...
Para renovar o possível equilíbrio e admitindo-se o
somatório de despesa e risco, em parte o cáustico dos custos sofridos, podem agora ser minimizados ao recurso da
formação capaz e competente online,… afinal na balança,
viável do aplicativo a custo zero, e faz todo o sentido.
Quanto custa este investimento?,... Zero!
Apenas importa estar capacitado para avaliar esta
pandemia, mantermos o controlo, que mais depende única e
exclusivamente do conhecimento preventivo aplicado.
Basta começarmos a efectuar o check-list, o prédiagnóstico, avaliar o risco, aplicando as disciplinas em
conformidade e juntos facilitamos reduzir a maioria dos incidentes, impactos, excessivos e desperdiçados custos... tudo isto, perfeitamente ao alcance de todos e evitável.

Por Onde a nossa Atenção vai, a Nossa Vida,...
Vai.
ﺎت

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

Subsidiária do grupo do FNB co-financiadora do projecto de GNL
O Rand Merchant Bank (RMB) da África do Sul, membro do FirstRand Group, do qual o FNB Moçambique também faz parte, confirmou, a dias, que faz parte do consórcio de bancos que assumiu compromissos de providenciar financiamento no valor de USD 15 mil milhões para o projecto de gás natural liquefeito (Total GNL) da Total, estando a assinatura
prevista para este mês de Junho. O projecto da Mozambique LNG será liderado pela empresa multinacional francesa de petróleo e gás Total SA e deverá gerar mais de USD 40 mil milhões de receitas para o governo durante o seu período de vigência.■ (Redacção)
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