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EDITORIAL EXTRA
Namorar, Namorar, Namorar e Namorar Sempre
Beira (O Autarca) – 14 de fevereiro é o 45º dia
do ano no calendário gregoriano.
É uma data muito especial, o dia dedicado aos namorados; e O Autarca de forma alguma podia ficar alheio a
este momento, desejando a todos namorados um Feliz Dia.
Porque respirar amor só depende de nós, mesmo
quando o odor nos é desagradável, podemos transformá-lo
em algo inspirador para o bem, então todos devemos nos
mobilizar em torno do amor.
Desde a muito tempo o amor foi definido como
uma manifestação do bem, algo bom que todos os membros

Frase:

da sociedade devem cultivar. O amor não permite julgamentos; não permite critica a outro sem antes olhar para
dentro de si mesmo; incentiva a ajuda aquele que precisa,
mesmo que não o conheça-mos. Numa sociedade onde reina o amor, não deve haver espaço para infringir sofrimento
ao outro, nem compactuar-se com injustiças.
Deve-se promover a paciência com a vida e encher
o coração de felicidade para não sobrar espaço algum para
a raiva. Sendo o namoro uma instituição de relacionamento
interpessoal, queremos terminar este breve Editorial Extra
chamando essa instituição para o seu engajamento na luta

Nosso namoro pode não ser o melhor aos olhos dos
outros, mas o que importa é que para nós é perfeito!

pela Paz em Moçambique, em África
e no Mundo.■ (R)
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UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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PUMA celebra semana do amor com o "Show" da
Yola Semedo
Maputo (O Autarca) – A cidade de Maputo acolhe, hoje, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, grande espectáculo
musical, no quadro da comemoração
da Semana do Amor, com o patrocínio
da PUMA ENERGY Moçambique.
Para o Director-Geral da PUMA ENERGY Moçambique, Ivanilson
Machado, este é um momento único
para a história da empresa. “O nosso
‘core business’ não é a música, mas
quando o assunto é apoiar as artes e a
cultura, a nossa empresa identifica-se
com esse tipo de iniciativas".
A PUMA ENERGY Moçambique já tem vindo a patrocinar vários
eventos desportivos e culturais, incluindo apoios às vítimas do ciclone Idai, que afectou a cidade da Beira, no
ano passado.

Ivanilson Machado acredita
que o espectáculo será um verdadeiro
"show", tendo em conta a figura de
cartaz. "Yola Semedo é uma cantora de
alto nível, com uma longa bagagem
nessas andanças, daí a certeza de que

saberá levar todos os corações apaixonados ao momento mais íntimo da noite" – referiu.
A cantora angolana considera
Moçambique o seu segundo país, e agradeceu o convite.■ (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

Nossos PETIZES também herdam o estilo de
Condução, vícios, e Maus hábitos dos Condutores!
Óptimo Dia para Todos, e isso resulta Se, for conseguida uma condução pacifica ou seja, sem incidentes,…
Talvez o assunto exposto a seguir, possa ser considerado um dos fortes motivos que sustentam o pesado sofrimento gerado por impacto rodoviário em África,.. o nosso poderoso e soberbo Continente, utiliza apenas 2% do
parque automóvel mundial, mas contribui para 21% das
perdas de vida na Estrada e muitas outras demais consequências!
Concentre-mo-nos hoje nos actos de condução dos
muito distraídos, desprezando que por vezes transportam
petizes de e para a escola!
Recordar que a Vida em si, constitui uma Grande
e Permanente Escola, principalmente durante a época em
que todo o jovem copia dos adultos, tanto do Bom, como
do Mau!
À medida que enfrentamos o aumento do tráfego e
os desafios Não fáceis de dirigir, mais critico ainda, durante
o período escolar sempre que estivermos ao volante, devemo-nos lembrar de que os petizes passageiros ao partilharem seja qual for o tipo de transporte rodoviário, tais jovens
não estão apenas a ser guiados para as aulas na escola, estão simultaneamente aprendendo que tipo de motorista
se podem tornar um dia, com base nos exemplos observados aos comandos de uma máquina!
Infantes e ou jovens, vão copiando e registando ao
longo de mais de uma dezena de anos, gravando em suas
memórias, todas aquelas praticas em foco nos actos positivos e negativos aplicados pelos dirigentes dos volantes, seja automóvel, chapa, autocarro, mota, txoupela ou camião!
...e mais,… os petizes ficam realmente convencidos de que tudo o que verificam constitui na verdade o

ideal nos domínios da condução da máquina!
Na verdade, pesquisas internacionais revelam que
as crianças herdam o estilo de condução de seus pais ou
motoristas, como resultado de uma disposição genética e
aprendizado modelo, gravado para futuro!
Dos estudos ainda se conclui que pelo menos
55% dos pais pesquisados disseram que conversavam
ao telefone enquanto dirigiam e 37% admitiram circular com frequente em excesso de velocidade. Alguns
condutores revelaram que até já foram culpados da
grave infracção, ao efectuarem selfies, enquanto dirigiam.
Estes comportamentos são perigosos para qualquer
pessoa, mas quando um adolescente com experiência ainda
muito limitada os pratica, e fá-lo, tão logo quanto possível (imediatamente assim que estiver licenciado para conduzir) ora, isso torna-se ainda mais arriscado.
É tarde demais, mesmo que e para enfatizar apenas
contra esses comportamentos de condução quando você começa a ensiná-los a dirigir. Seu poder de persuasão será
severamente prejudicado se você advogar contra um
comportamento errado que eles já viram em você tantas
vezes antes!!
Sérios motivos para meditarmos e corrigirmos os
nossos comportamentos, pois o registo gravado em memoria dos petizes durante mais de uma década na aprendizagem dos 6 aos 19 anos, jamais vai ser apagado e ou imediatamente alterado, quando nos simples dois meses ou 25
horas de aula no ensino da escola de condução, lhes for
dito, deve agir assim, contra aquilo que arquivou em aprendizagem durante umas 6000 horas, aplicadas activas e gravadas como se fosse do melhor, na soma da infância e ju-
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ventude.
Caro Condutor ao entrar no carro e nomeadamente, durante o período escolar, lembre-se de que você está
sendo vigiado. Evite comportamentos que seu filho possa
aceitar como disciplina regulamentar, cívica e legal, quando começar a dirigir. Isso inclui:
1- Condução agressiva: perder a calma e gritar com outros
usuários da estrada, inicio de marcha sem observar se a viatura reúne pré-condições seguras ao objecto, travagens
bruscas, distancias de afastamento intoleráveis e criticas,
ultrapassagens perigosas, na tentativa de chegar a tempo e
porque saiu tarde, acelerar pela inadmissível via da esquerda pisando o traço amarelo, entre outras, isso automaticamente ensina as crianças a serem intolerantes com os outros
no ambiente rodoviário.
2- Dirigir com distracção; por exemplo, conversas acaloradas, mergulhado nos críticos problemas la de casa, da família sem pão ou falta de emprego e sempre que perder 2
ou mais horas de sono, suas reacções ao volante manifesttam-se o correspondente a ter ingerido álcool!
3- Aplicar maquilhagem e fumar ao volante; infelizmente, factores de risco, muito frequente pelas manhas!
4 - Comer e ou beber ao volante; idem quase sempre atrasados para os compromissos das reuniões, pontualidade no
desempenho profissional, e obrigados a atender ao caminho
da entrega dos petizes na escola!
5 - Do falar e textos ao telefone e várias outras activedades de risco, isso gera, induz e grava em profundidade,
um precedente deveras perigoso!
Vai agora justificar-se a Si próprio, que nenhuma destas considerações alguma vez estiveram presentes no seu volante?.... duvido!
Em todo o lugar se aconselham os condutores/ motoristas a não beberem de jeito nenhum, se estiverem atrás
do volante.
Se houver uma criança no carro, isso é ainda mais
relevante para proteger a segurança actual e futura da crian-

ça, do infante ou do jovem.
Quebre a Sua habitual regra (Sim, aquelas erradas
que também gravou desde criança) e siga ardentemente as
leis da estrada, e respeite até mesmo aquele sinal de parada
silencioso no final da estrada em que ninguém pára, pelas 5
horas da manha ou pelas 22h, enquanto o Sol descansa.
Se na actualidade, o Clima está constantemente
mudando, porque motivo o caro Condutor, Não vai mudar
também?
Justamente, decida pelas Boas Praticas, porem, se
mesmo assim, ainda tem incertezas?,.. opte por se actualizar nas suas capacidades, disciplinas, comportamentos e
práticas pelas vias profissionais, de forma a sermos competentes a harmonizarmos os desafios na actualidade, de rápida evolução tecnológica, dos carros, do transito, dos equipamentos, das pressões comerciais, das modas sociais, das
politicas,... tudo isso a sociedade, os desempenhos profissionais e a vida actual exige dos Condutores!
Sabemos que a escola, Não reúne capacidades e
modelo suficiente, para nos manter constantemente actualizados e capazes! ...daqui resulta a absoluta necessidade na satisfação de frequentarmos os actos de formação profissional alinhados com os Comportamentos ajustados na actualidade com os procedimentos de Segurança,
Saúde e disciplinas Amigas do meio Ambiente!
Seja pelo menos, um exemplo para o seu filho e
Enfatize que as leis e disciplinas aplicáveis na condução,
existem por uma razão.
No início deste ano lectivo, lembre-se de que vai
começar a treinar também, os petizes e futuros Condutores
em Moçambique!

Por Segurança e Economia, nunca opte, decida
antes, pelas vias do conhecimento sustentável e método efectivamente preventivo!
Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣﻊ
■أطﯿ ﺐ اﻟﺘﺤﯿ ﺎت

Fornecimento de energia electrica à Beira normalizado antes do tempo previsto
Beira (O Aurtarca) – A cidade da Beira registou ontem a tarde uma interrupção geral no fornecimento de energia
eléctrica, cusando enormes prejuízos à vários sectores, com destaque os produtivos. A desfuncionalização do sistema deveuse a uma avaria cuja natureza e localização O Autarca ainda não foi informado.
A EDM, assim que detectou o problema, iniciou imediatamente operações para o restabelecimento da corrente eléctrica e comprometeu-se a repôr a funcionalização do sitema até o mais tardar 21h00 locais. Porém, como já está a tornar-se
exemplar ultimamente, o restabelecimento gretal da energia eléctrica aconteceu mais cedo relativamente a hora prevista, e
parcialmente a EDM já hAvia garantido a energização menos de quarto de hora após o apagão geral.■ (Redacção)
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