Ano XIX – Nº 3676 – Sexta-feira, 10 de Maio de 2019

`

Investidor chinês detido na Beira por crime de burla
Beira (O Autarca) – Encontra-se detido desde a semana passada,
na cidade da Beira, capital da província
central de Sofala, um cidadão de nacio`
nalidade chinesa,
denunciuado de cometimento de crime de burla.
Trata-se de Yan Chin, que veio
ao país representar investimentos privados daquela república asiático com
longa cooperação política, diplomática
e de amizade com Moçambique.
A China é neste momento um
dos principais investidores e doadores
em Moçambique, mas a conduta dos
seus cidadãos tem sido repugnante a
todos os níveis no país, incluindo da
parte das instituições do Estado que
admitem a sua acessibilidade.

Frase:

Yan Chin é identificado como
sendo o director da empresa China África Cotton, um investimento do sector privado chinês, baseado na cidade
da Beira, que se dedica ao fomento da
cultura de algodão em Sofala, com foco no processamento e exportão do
“ouro branco”.
A firma China África Cotton
opera um complexo fabril na zona da
Cerâmica, arredores da capital provincial de Sofala.
Yan Chin, segundo informações que O Autarca teve acesso, é acusado de ter burlado um empresário
moçambicano, nomeadamente um operador do sector de reabastecimento de
combustíveis nos distritos de Marínguè

Não voltes o teu coração a não ser para aquilo sobre
o que estiveres plenamente convencido – Poimen

e Gorongosa, província de Sofala, no
valor global correspondente a 2 milhões, 179 mil e 538 meticais.
(1.758.538,00 Mts em Marínguè e
421.000,00 Mts em Gorongosa).
O empresário nacional lesado,
radicado em Marínguè, uma das principais regiões de cultivo de algodão em
Sofala, responde pelo nome de Mateus
Doliz Neves; e o seu representante em
Gorongosa responde pelo nome de
Victor David.
Na qualidade de director da
empresa China África Cotton, Yan
Chin assumiu o compromisso de credor junto ao empresário moçambicano
basesado em Marínguè, Mateus Doliz
Neves, para ter acesso ao reabastecimento, em regime de pagamento a posterior, de meios utilizados pela sua emCÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/05/2019
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presa no manuseamento da produção
algodoeira.
No entanto,
acabou mostrando
0
dificuldades de liquidação da conta no
valor acima retromencionado. Grave
nesse processo, segundo revelações
feitas ao O Autarca, Yan Chin começou a manifestar tendência de furtar-se
da responsabilidade por ele assumida,
e sempre que se procurou aborda-lo
para honrar o compromisso se manifestava indisponível.
Existem fortes suspeitas de
Yan Chin ter chegado ao ponto de instruir o pessoal da empresa China África Cotton para sempre que fosse um cidadão moçambicano a sua procura se
alega-se a sua ausência. Caricato, segundo apurou O Autarca, numa das o-

casiões o visado foi visto a fugir (sair a
correr) dos escritórios da empresa para
a sua residência localizada no mesmo
recinto.
Ademais, O Autarca apurou
que para além do montante que deve
ao nacional Mateus Doliz Neves, o cidadão de nacionalidade chinesa, ora
detido na cidade da Beira, por denúncia de prática de crime de burla, também está a dever a outros singulares no
distrito de Marínguè numa soma estimada em 238 mil meticais.
Consta ainda que perante o interrogatório das autoridades da Justiça
Yan Chin teria recusado a declarar-se
representante da empresa China África
Cotton, facto que foi reconfirmado através de deligências específicas efec-

tuadas pelo Ministério Público que exigiram e obtiveram documentação comprovativa. Ainda assim, segundo O
Autarca apurou, Yan Chin manteve a
recusa da responsabilidade.
Yan Chin encontra-se detido
na Cadeia Central da Beira e o respectivo processo crime decorre normalmente.
O Advogado do caso comentou ao O Autarca que este deve servir
de mais um exemplo para desencorajar
aos cidadãos chineses e de outras nacionalidades, incluindo nacionais da
prática de irregularidades, convidandolhes ao respeito dos princípios de boa
convivência e observância do escrupulosa das leis vigentes.■ (Chabane Falume)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Beira laureada pela grande contribuição em prol da
construção do Estádio Municipal na
promoção do desporto nacional
Munhava, uma obra revestida de pa-

O Estádio Municipal da Beira construído no bairro da Munhava é uma marca indelével do
compromiso da edilidade local em prol da promoção e desenvolvimento do desporto nacional

Beira (O Autarca) – Aconteceu na noite de ontem, quinta-feira (09
Maio19), em Maputo, no decurso da
Gala Nacional do Desporto (GND),
numa iniciativa do Governo moçambicano através do Ministério da Juventude e Desportos (MJD).
O Presidente do Conselho Autárquico da Beira (PCAB), o Eng. Daviz Simango, e o Município da Beira
foram distinguidos pela grande contribuição que dão em prol da promoção e
desenvolvimento do desporto nacional.
Trata-se de um feito que engrandece a a cidade da Beira no seu todo, os seus autarcas e instituições.
A galardoação representa sinónimo de reconhecimento da interveneção do Edíl da Beira, tanto na componente promoção de estímulo aos des-

Ontem a noite em Maputo

portistas locais e também na criação de
condições infraestruturais para a prática e desenvolvimento da actividade
desportiva nacional a partir deste ponto
do país.
Em 2018 o Município da Beira, sob presidência do Eng. Daviz Simango, destacou-se no plano desportivo global pela iniciativa que resultou a

drões arquitectónicos modernos, sem
precedentes na história da governação
local desde da proclamação da independência nacional, em Junho de 1975.
Paralelamente, Daviz Simango
é um notório governante e politico moçambicano comprometido no apoio e
incentivo aos desportistas e clubes locais, proporcionando-lhes condições
necessárias para obterem melhores rendimentos, o que se manifesta gratificante a cidade da Beira e os seus autarcas.
O Município da Beira tem apoiado todas iniciativas desportivas para dignificarem a urbe. Um exemplo,
através do apoio da edilidade local o
país através de atletas beirenses já conquistou campeonatos mundiais na disciplina desportiva de karate, já conquistou campeonatos nacionais de especialidade de futebol feminine e tem
gratificado com dignidade os atletas de
clubes locais que já conquistaram títulos como de campeão nacional de futebol, basquetebol e outras modalidades.
Este ano, a edilidade assumiu
o compromisso de apoiar financeiramente a equipa do Têxtil do Púnguè,
uma das mais populares do país, que
regressou ao Moçambola, a maior
competição futebolística nacional; e a
Liga Desportiva de Sofala que está a
estrear-se no campeonato de divisão de
honra que permite acesso ao Moçambola.
Depois da grande obra do Estádio Municipal erguido na Munhava,
a edilidade local tem projecto de construção de um complexo desportivo coberto na Ponta-Gêa para a prática de
modalidades de salão.■ (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

Um pouco mais Atentos aos Valores da Segurança
Rodoviária, mas desprezamos a influencia das culturas
locais, então GUIAMOS condenados ao fracasso!
Prezados,
Sofremos por excessivos desvios aos actos disciplinares a uma essencial via facilitadora da Vida, a mobilidade rodoviária:
A "cultura" de raiz e desenvolvimento no individuo, projecta-se no relacionamento afecto com nossos actos
em condução, em partilha do ambiente rodoviário, ou seja,
contribui também nos aplicativos indesejáveis que constantemente desafiam o Risco, a caminho dos incidentes e que
frequentemente se convertem no somatório do registo em
sinistralidade!
Aqueles que atravessaram uma cidade mais densamente populosa, sem dúvida testemunharam que os ocupantes de alguns quantos muitos veículos, habitualmente se
abstêm de usar os cintos de segurança ou o motorista que se
inclina tanto para trás que parece estar 'pendurado no volante' enquanto olha para a janela de trás, guiando tranquilamente mergulhado nas ideias da comunicação mais atenta
a uma telefonia móvel,..
...ou na boleia da ressaca da noite anterior, fica
muito mais ligado no desfile urbano do que no domínio da
maquina PERIGO, porque ordena o volante e os pedais
super convencido de dirigir, vai gerando toneladas de irregularidades e desprezo pela disciplina, provocando dor, sofrimento, custo, ocupação de autoridades, equipa medica ou
serviço fúnebre e um sem numero de horas em muitas outras despesas raramente quantificadas.
Nem imagine que o seguro da viatura resolve alguma coisa!!
Em Moçambique, infelizmente cerca de 50%
dessas viaturas desafiando o Risco, essas maquinas apenas guiadas, em lugar de conduzidas, nunca conheceram
uma tal de companhia seguradora!

85% do nosso parque automovel (viaturas equipadas com cx de velocidades automatica), mas,.. tem sido
guiadas, por condutores habilitados somemente pela aprendizagem com a cx de velocidades manual !...e o saber
necessario a resolver o instante de emergencia?, por exemplo, saber fazer para o veiculo, por instantanea falta
de travao ou de um pneu rebentado?
Tais hábitos,.. podem ser directamente atribuídos
à "cultura" que impulsiona esses cenários, pois por exemplo, todos verificamos a seguinte tónica em permanente deafio ao Risco:
Eu? ...guio assim, porque sou Daqui!!
Esta e outras situações do género, significam que
não pode haver dúvidas de que os planos, geográfico, político, sócio-económico e da administração do Estado, constituem importância no contexto em que as empresas operam e as comunidades acompanham o desenvolvimento.
Devemos reconhecer que os delicados aspectos da
cultura no local de trabalho têm uma grande influência
na segurança rodoviária e no trânsito.
Lembre-se, por exemplo, de que quando estamos
ao Volante e transportamos, Crianças e sobretudo Jovens,
durante horas meses e ou anos , para a escola e ou outros
lugares, eles naturalmente possuem uma capacidade extraordinária de observarem, copiarem, registando em memória, quase tudo de positivo e NEGATIVO, daquilo que os
Condutores processam enquanto dirigem,.. a nossa Cultura!!
Uma vez gravado,..fica para muito o sempre, e o
impacto dessas TONELADAS de peso negativo agindo
mais tarde adulto no cognitivo....guia-nos HOJE e futuro alinhados para o Risco da Sinistralidade!
A mudança, dos vícios, e maus hábitos copiados

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Continuado da Pág. 04
desde a raiz, enquanto crianças , neste domínio do uso rodoviário, leva anos, a ser corrigido e adaptado para o
correcto alinhamento com as necessidades actuais, por isso, recomendamos a importância de formação e capacitação profissional apropriada e competente geridas por
ambiente dominador da ANDRAGOGIA & ERGONOMIA, constantemente induzidas, aplicadas e renovadas regularmente!
Isso pode ser facilmente constatado, não apenas de um país
para outro, mas também de região para região den-tro de
um país.
Igualmente, podemos e devemos admitir de que as
intervenções de segurança no trânsito, que não considerem,
nem se envolvam nos aspectos relevantes da influencia das
culturas locais, estão comummente condenadas ao fracasso.
Caso flagrante da falta de sucesso na Formação
técnica e profissional, Instrução e Educação nos vários
modelos do Ensino e vários cursos comerciais baseados em
venda de títulos, curriculum e bonitos certificados, ora em
moda e pouco credíveis, mas disponíveis nos mercados de
oferta e procura.
Muito Cuidado com a enganosa cultura do preço
pressuposta orientada ao baixo custo!
A cultura de segurança no trânsito, envolve muitos pontos críticos estudados e soluções integradas nas disciplinas da Prevenção e Segurança rodoviária, incluindo
as atitudes dos usuários da estrada e dos equipamentos, em
relação a vários milhões de acções inseguras praticadas e
ou ilegais.
E os jovens assumem naturalmente um papel importantíssimo na sociedade já Hoje, pois aquilo que gravaram desde crianças, projectam logo que adultos quando ao
Volante.!!
Um dos Nossos FORTES ERROS nos diversos
ambientes e CURRICULUM no ensino, desprezamos a importância fundamental da educação pela SEGURANÇA rodoviária, desde o ensino primário, secundário, sendo mais
GRAVE o quanto negligente tem sido no ensino SUPERIOR e universitário (exactamente o campo de conhecimento, onde o jovem se encontra a caminho e muito próximo da Vida pratica e dirigente amanha)
N.B...A mais grave sinistralidade rodoviária causando fatalidades, incide exactamente na camada jovem
entre os 16 e os 28 anos!!
Se considerarmos que a maioria dos jovens na universidade quase sempre acaba por ter acesso a tirar a
carta de condução,...
A Pergunta que se deve colocar:

O que fazem na verdade as UNIVERSIDADES de
modo a PREPARAR o HOMEM sobretudo de modo a prevenir sobre este GRAVE ponto critico?
Não vai erradamente concluir que aquilo que nos
transmitem no ensino da aprendizagem para a condução
pode ser suficiente, Não?
Acrescem ainda outras necessidades de conhecermos identificarmos e avaliarmos no sentido da noção e
metodos do controlo do Risco, pelo correcto uso e manutenção dos veículos, das regras, dos actos preventivos, de
modo a identificarmos e utilizarmos apropriadamente a
tecnologia disponível, em lugar de nos envolvermos – enquanto ao volante – com base no passado dos mitos e crenças, mas Hoje, supostamente moderno e sofisticado, contudo enganados e enganando por continuarmos a agir em arriscados actos, pisando o acelerador da distracção, consultando simultaneamente aplicações como o Facebook e o
Instagram, alem do envio de mensagens de texto, no exercício e praticas do volante em mobilidade!
Com o recurso a uma cultura técnica especializada
e profissional, estudada e constantemente desenvolvida para facilitar e melhor integrar proveitos no sistema educativo, distinguimos os metodos da Andragogia, em progresso
na MasterDrive S.A., permite-nos lidar diariamente com
esse aspecto do nosso trabalho, por isso, incentivamos activamente todos os participantes de nossos programas de
Formação exclusivamente dedicada, a colocar os domínios
práticos da segurança de condução, acima da necessidade de serem vistos como "culturalmente compatíveis" e,
portanto, compreensíveis, de fácil acesso, aceites, de largo
acolhimento e optimizados proveitos, naturalmente conseguidos, tanto pelos nossos Formadores, mas sobretudo absorvidos e captados pelos Interessados no aprendizado, e
que se transmite aos colegas, multiplicando-se pelos amigos, familiares, parceiros e ou no seio da comunidade.
Entendemos que a "cultura" também se educa e se
disciplina para facilitar o apropriado uso dos meios em
constante conformidade com o desenvolvimento.
Lembre-se
:
Conduzir prevenido pelo método defensivo e avançado, facilita partilharmos culturalmente compatíveis,
respeitarmos as disciplinas, regras, comportamentos, reduzirmos os custos e os impactos ao meio Ambiente e com isso elegermos sobretudo as boas praticas ao colocarmos em
primeiro, a Vida.
Atentamente, os valores do conhecimento facilitam a diferença, entre chegarmos seguros, tranquilos,
gastando bastante menos e respeitarmos o meio Ambiente,.. obg.■
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MDM aprimora na Beira estratégia eleitoral
Beira (O Autarca) – O Partido Movimento Democrático de Moçambique (MDM) iniciou na manhã
desta sexta-feira (10Maio19), na cidade da Beira, um ciclo de dois importantes encontros da organização política. Trata-se da reunião da Comissão
Política (CP), que decorre hoje na capital provincial de Sofala, a anteceder a
reunião de dois dias do Conselho Nacional (CN) do partido. Ambos encontros tem agenda focada na análise da
actual situação política nacional, que
inclui o processo eleitoral deste ano.
O porta-voz da reunião da Comissão Política, Fernando Tomás Moaleque, explicou tratar-se de uma ocasião especial na qual os membros tanto
da CP como do Conselho Nacional irão abordar e aprimorar aspectos relacionados com a estratégia do partido
para o enfrentamento das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais marcadas simultaneamente para 15 de Outubro próximo.
Importa salientar que os dois
importantes encontros do MDM tem
lugar poucos dias depois de a Renamo
ter realizado a sua reunião do Conselho
Nacional que elegeu o novo secretário
do partido e a Frelimo ter realizado no
último fim-de-semana a magna reunião
do Comité Central, todos com foco nas
eleições de Outubro próximo.
O Movimento Democrático de
Moçambique representa neste momento a terceira principal organização política do país, depois da Frelimo e da
Renamo.
“O objectivo do MDM neste
momento é único: Concorer em todo o
território nacional para todas as eleições. Estamos a trabalhar para a vitória
do partido e essa foi sempre a agenda
do MDM” – declarou Fernando Tomás
Moaleque, porta-voz da reunião da Comissão Política do MDM.
O porta-voz do “Galo” afirmou que o partido acredita que com
um trabalho pragmático e abnegado será possível o MDM vencer as próximas
eleições. “Portanto, todos os quadros
que estiveram envolvidos em trabalho
de base nos últimos dias trazem consigo para estes dois encontros mensa-

Membros da Comissão Política do MDM reunidos hoje (sexta-feira) na cidade da Beira

gens de que é possível com trabalho árduo vencer as eleições”.
Fernando Tomás Moaleque referiu-se ao elevado nível de saturação
dos cidadãos moçambicanos em relação ao regime do dia, devido e associado a governação desastrosa da Frelimo
como elementos fundamentais que irão
favorecer a campanha do MDM nas

próximas eleições.
Refira-se que tanto a Comissão
Política quanto o Conselho Nacional
do MDM são dois órgãos mais importantes do partido liderados pelo respectivo Presidente , o Eng. Daviz Mbepo
Simango, que é igualmente autarca da
Beira e membro do Conselho de Estado de Moçambique.■ (Redacção)

País precisa de leis que garantam
de facto os direitos da criança
- Younusse Amade, esta manhã, em Maputo, no Debate sobre a
Educação Inclusão, promovido pelo Movimento Educação para Todos
Maputo (O Autarca) – O Segundo Vice-Presidente da Assembleia
da República e destacado activista moçambicano em prol dos Direitos Humanos, especialmente das pessoas com
deficiência e de todas camadas em situação desfavorável, Younusse Amade,
defendeu na manhã desta sexta-feira
(10Maio19), em Maputo, a necessidade de o país dispôr de uma legislação
que garanta de facto os direitos da
criança. O politico e activista social
destacou a importância de o país estabelecer leis que favoreçam a criação de
uma consciência efectiva sobre o respeito pelos direitos da criança e de todas camadas em situação desfavorável.
“Apelar, também, ao governo a pôr em

prática as leis já em vigor, e garantir
minimamente os direitos da criança em
todo o país, principalmente nas zonas
rurais onde se denota maiores lacunas
na garantia dos direitos das crianças
em Moçambique. Younusse Amade
lembrou que o país é signatário e ractificou a Convenção Internacional dos
Direitos da Criança (1990 – 1994).■ (R)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

10 de Maio de 1994... Nelson Mandela
toma posse como Presidente da África do
Sul. Faz hoje 25 anos

Fidelidade promove evento social com foco no Seguro de Viagem
Maputo (O Autarca) – A Fidelidade promoveu no passado sábado, 4 de Maio, na sua sede, em Maputo, um evento
social aberto a parceiros, clientes, colaboradores, amigos e familiares, denominado “Open Day Viagem”, que permitiu a troca de experiências, informações e conhecimento de soluções para viajar dentro e fora de Moçambique. Ao dispor dos visitantes foi montado um programa diversificado que permitiu a interacção com cerca de 30 expositores e os seus serviços,
bem como o acesso a uma zona de degustação abrilhantada por frutos secos, chás, piripiri, doces, doçaria, sumos e cocktails
especiais. Os mais novos também foram incentivados a “embarcar” numa viagem de barco. O espaço criança disponibilizou
animação, entretenimento e pinturas faciais aos visitantes de palmo e meio.■ (R)
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