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Vacina contra febre-amarela passa a ser administrada 
apenas uma vez 

  Maputo (O Autarca) – Se-
gundo uma nota da Direcção Nacional 
de Saúde Pública do Ministério da 
Saúde de Moçambique, a partir de ago-
ra a vacina contra febre-amarela passa 
ser aplicada apenas uma vez, sendo vá-
lida para toda a vida.  
 A nota refere o cumprimento 
de uma deliberação da 68ª Sessão da 
Assembleia Mundial da Saúde que de-
correu em Maio último, tendo como 
base as recomendações do grupo con-
sultivo que defende que uma só dose 
basta para que a pessoa ganhe proteção 
contra o vírus por toda a vida.  
 “Neste   sentido  solicitamos  a 
 
 

 
 

Segundo a OMS, uma dose única da vacina contra a febre amarela protege pela vida inteira 

ampla divulgação desta  informação ao  
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Lembre-se da sabedoria da água, ela nunca discute com um 
obstáculo, ela simplesmente o contorna – Augusto Cury 
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pele e os olhos amarelados, urina escu-
ra, dores abdominais com vômitos, 
sangramentos.■ (Redacção) 
 

 nível dos técnicos afectos aos pontos 
de entrada (aéreos, marítimos e frontei-
ras terrestres) e da província em geral” 
– refere a nota da Direcção Nacional 
de Saúde Pública enviada à nossa Re-
dacção.   

 Outrora, refira-se, era exigida 
periodicamente a renovação da dose 
contra a febre-amarela.   

 A apresentação de comprovan-
te de vacina contra febre-amarela tem 
sido uma exigência para a obtenção de 
visto de entrada por parte de cidadãos 
estrangeiros em vários países, incluin-
do Moçambique.  
 

Sobre a febre-amarela 
 A febre amarela é uma doença 
viral transmitida por mosquitos infec-
tados. Os sintomas mais comuns são 
febre, dores musculares com dor lom-
bar proeminente, dor de cabeça, perda 
de apetite, náusea ou vômito. Na maio-
ria dos casos, os sintomas desaparecem 
depois de 3 ou 4 dias. De 15 a 25% dos 

pacientes entra em uma segunda fase 
mais grave, na qual o risco de morte é 
maior e as pessoas podem ficar  com  a 

VM promove seminário sobre 
contencioso eleitoral na Beira 
  Beira (O Autarca) – O pro-
grama Votar Moçambique (VM) pro-
move nesta sexta-feira (12JUL19), na 
cidade da Beira, um seminario sobre 
contencioso eleitoral em Mocambique. 
 Com a inciativa, que se enqua-
dra nos preparativos das sextas elei-
ções gerais moçambicanas agendadas 
para 15 de Outubro próximo, o progra-
ma Votar Moçambique pretende poten-
ciar os participantes sobre as formas de 
exercício contencioso no domínio elei-
toral, para que os processos eleitorais 
no pais sejam menos propensos a con-
flitos derivados de reclamações e re-
cursos mal exercidos ou apreciados. 
 

 Participam do referido seminá-
rio que iniciou na manhã de hoje na ca-
pital provincial de Sofala, representan-
tes de partidos políticos, de coligações 
de partidos políticos e de grupos de ci-
dadãos elitores, bem como demais in-
teressados. 
 O programa Votar Moçambi-
que, no âmbito das suas actividades so-
bre eleições, tem estado a promover di-
verso material informativo e de forma-
ção para sensibilizar os cidadãos elei-
tores a participarem activamente nos 
processos eleitorais, em especial nos 
processos de votação.■ (Francisco 
Esteves) 
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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 

É Grave,.. quando a Distracção na Condução tende a 
ficar alinhada À CULTURA! 

 

 É justo compartilhar... 
 É grave,.. quando a distracção na condução tende 
a ficar alinhada À CULTURA! 
 Quantos condutores realmente entendem o que 
contribui para a distracção?  
 Por que isso importa?  
 Pensar em distracção apenas se relaciona com o 
uso "ilegal" de um telemóvel/smartphone, enquanto guia?  
 Meu empregador fornece-me um carro e, com cer-
teza, posso usá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora? A 
lista continua… 
 A distracção é uma questão tão complexa que 
muitas vezes os usuários da estrada subestimam e, conse-
quentemente, colocam tanto eles, quanto muitos outros em 
risco, enquanto simplesmente guiam o volante. 
 

   

 Para muitos motoristas, a principal questão é que, 
muitas vezes, a distracção está relacionada a tarefas que os 
condutores já fizeram centenas, senão milhares de vezes 
antes, aparentemente sem incidentes, registados! 
 Como resultado, um grau de complacência flui pa-
ra  o  motorista  e  os  limites de tomada de risco podem ser 
 

empurrados, empurrados,... 
 A outra questão importante a compreendermos 
é que o cérebro humano se esforça para dominar multi-
tarefas, mas, simplesmente não pode, pois não consegue 
dominar todas com a mesma atenção! 
 A quantidade que pode processar é limitada, tal se-
melhante a largura de banda, de uma banda larga domestic-
ca, quanto mais dispositivos se conectarem a ela, mais o 
sistema fica mais sobrecarregado e de resposta lenta.  
 Agora apliquemos este pensamento à condução: 
 Conduzir, Já é uma tarefa complicada. Quanto mais 
distracções enquanto ao volante, a capacidade de se con-
centrar e reagir à tarefa da condução, degrada-se! 
 No ambiente de condução temos de admitir e con-
siderar uma multitude de variaveis. Podem ser condições de 
estrada molhada, dirigir um pouco mais rápido, outro usuá-
rio da estrada de repente trava, um pedestre criança corre a-
travessando a estrada, ciclista que surpreende fora de mão, 
etc. Aquilo que poderia ser normalmente considerado uma 
falta sob controlo do atento, porem, se o motorista estiver 
distraido, resulta um desastre. 
 

 Para a maioria dos motoristas, o desastre nunca o-
corre. Os quase-acidente, deslizam por negligenciados e 
continuam com seus hábitos distraídos entrincheirados mas 
para aqueles poucos, onde isso conta e marca como um aci-
dente, tudo é diferente, o método preventivo fica atento e 
funciona! 
 

 Por exemplo, imagine em viagem, um carro que es-
tá avariado e o motorista está a trocar uma roda. Outro u-
suário da estrada simplesmente não vê esse carro parado, e-
le vai distraído, o foco está no telefone e não na estrada. O 
resultado, mudança de vida. Vidas perdidas e famílias 
destruídas. Tudo mudou num piscar de olhos. 
 

 São esses poucos instantes em que o nosso sistema 
distraido, falha, e pode custar uma ou mais vidas.  
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 Um motorista distraído desafia e aumenta o risco 
de tal evento ocorrer, porque age, mas somente por reac-
ção atrasada e a velocidade vence no caminho do desastre!   

 E a pessoa que "fez a ligação" para o motorista, 
provocou uma distracção, resultando no acidente? Ele sem 
dúvida ouviu o acidente acontecer e agora tem que viver 
com o crime que a chamada dele criou. Imagine se esse in-
terlocutor fosse um colega de trabalho?   

 Outro factor frequentemente ignorado e que contri-
bui para a distracção, é a fadiga e ou a ressaca.    

 Quando combinado, o risco de uma colisão multi-
plica-se ainda mais.  
 Pense seriamente nisto, quando você começa uma 
jornada a mente está afinada e aprumada. Então, à medida 
que a viagem se arrasta e não há descanso para dividi-la, 
essas pequenas distracções fáceis somadas - mudar de mú-
sica, apanhar uma sandes para um lanche sem parar, em 
simultaneo toma o sumo, depois um cigarro e um pouco a 
sonhar acordado - tornam-se habitos criticos, e exigem 
mais esforço. 
 Alguma vez assistiu a Fiscalização rodoviaria ac-
tuar sobre as graves transgressões ocorridas por Fadiga ou 
os Agentes do Transito a agirem preventivamente sobre os 
condutores pela causa da Ressaca? 
 Por tudo isso algumas empresas proibem o uso de 
telefonia móvel enquanto dirigem. Muito bem, porem, ten-
hamos presente tambem, que isso implica apenas uma parte 
da distracção gerenciada. 
 A outra complexidade para uma organização é a 
capacidade de conduzir em relação ao que está acontecendo 
na vida privada do motorista antes de pegar a estrada. Des-
cansou o suficiente de 7 a 8 horas?  Deixou de beber ha 
quantas poucas horas e não se reflectiu no bafometro de 
controlo do nivel de alcoolemia? deu luz verde, mas a reac-
ção de retardo ainda esta bem presente no condutor! 
 Um condutor sozinho na cabina tem a chance de 
pensar sobre um problema particular ou enquanto estiver na 
posto de condução, pode começar e ficar exposto a proble-
mas de fadiga. Ora, uma soma de actos de distracção que 
logo geram incidentes, resultam consequencias de retardo 
na tomada de decisão! 
 E numa situação ao volante, em que a qualquer 
momento pode exigir um acto instantaneo e uma atempada 
reacção para evitar  um  grave  acidente,  claro,  o  condutor 

não se encontra nunca no lugar certo! 
 Um motorista emocional tem 10 vezes mais 
chances de sofrer um acidente. Não há desculpas ao vo-
lante para a distracção, mas sim uma abordagem baseada 
em sistemas e procedimentos por métodos preventivos 
orientados por formação especializada sobre condução 
defensiva, mas,tambem suportados e reforçados por indu-
ção com breves palestras construidas diariamente em tor-
no de uma forte cultura de segurança e meio ambiente, a-
brangendo o comportamento de toda a equipa envolvida. 
 Como a distracção, a fadiga e ou a ressaca é a-
bordada na sua actual organização?  
 Uma medida simples pode ser quando um trabalha-
dor liga para alguém e suspeita que a pessoa está ao volan-
te, a pergunta imediata deve ser conferida? Se confirmados, 
eles concordam que falarão mais tarde quando estiverem 
mais seguros? A parte a considerar é, será que aquele que 
chamou, entende e adoptou essa atitude e comportamento, 
porque essa política de segurança existe firme e clara? ou 
porque aconteceu? 
 A segurança rodoviaria e no trânsito é uma res-
ponsabilidade compartilhada e uma organização pode e-
xercer muita influência Preventiva para proteger sua equipa 
de trabalhadores, colaboradores indirectos, prestadores de 
serviços e fornecedores, seus clientes e,... as respectivas co-
munidades nesses locais.  
 Será que os metodos preventivos para reduzir a 
Distracção, travar a Fadiga  e  Evitar a Ressaca estão sin-
tonizados no Seu radar, antes, durante e depois da 
condução? 
 Podemos Facilitar valores que garantem essa Sinto-
nia! 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات    ■التحی
 PR inicia efectua a província de Niassa 
 Maputo (O Autarca) – O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi, inicia hoje uma visita de trabalho 
de dois dias à província de Niassa, devendo escalar sucessi-
vamente os distritos de Cuamba, Nipepe, Lichinga e Chim-
bunila, onde tem agendado encontros com os governos lo-
cais, comícios populares, visitas a empreendimentos de in-
teresse económico e social, bem como interacção com dife-
rentes segmentos da sociedade. 
 Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

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

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Gorongosa representado três vezes nas 50 Melhores 
Fotos de 2019 da National Geographic 
 
 

 

 Chitengo (O Autarca) – O 
Parque Nacional da Gorongosa está re-
presentado por três vezes nas “50 Me-
lhores Fotos de 2019 - até agora” da 
National Geographic. As fotos repre-
sentadas são de autoria do fotógrafo 
Charlie Hamilton James. 
 O Parque Nacional da Goron-
gosa é o mais emblemático de Moçam-
bique. Trata-se de uma área de conser-
vação situada na zona limite sul do 
Grande Vale do Rift Africano, no cora-
ção da zona centro de Moçambique. O 
Parque, com um pouco mais de 4000 
km², inclui o vale e parte dos planaltos 
circundantes. Os rios que nascem no 
vizinho Monte Gorongosa, que atinge 
os 1.863 metros de altura, irrigam a 
planície. Em 20 de Julho de 2010 o go-
verno moçambicano decidiu alargar a 
área do parque para 4.067 km², bem 
como criar uma zona tampão de 
3,30 km² à sua volta. Está a beneficiar 
de um ambicioso projecto de recupera-
ção, numa parceria público-privada, 
que envolve o Governo de Moçambi-
que e a Fundaçao Car,dos EUA. O pro-
jecto de recuperação da Gorongosa é 
destacado como sendo um dos maio-
res exemplos mundiais e tem atraído 
interesse multidisciplinar. 
 Entretanto, o National Geo-
graphic é um canal de televisão, por 
assinatura, de propriedade da Walt 
Disney Television, uma divisão da The 
Walt Disney Company. O canal é des-
tinado a apresentação de documentá-
rios, séries e programas educativos so-
bre ciência, tecnologia, história e meio 
ambiente. Fundado Janeiro de 2001, 
tem a sua sede em Washington, D.C., 
Estados Unidos da América.■ (Redac-
ção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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