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EDITORIAL
Importante proteger a criança do trabalho infantil
Beira (O Autarca) – Celebrou-se sábado último o
Dia Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (12
de junho), tendo coincidido em 2021 com o lançamento do
Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil,
uma clara evidência do compromisso assumido pelos governos para promover o bem-estar das nossas crianças.
Ainda que se diga que o trabalho infantil é uma história que vêem de longe, isso não impede o reconhecimento
glogal de que toda criança merece ser criança, daí cartão
vermelho ao trabalho infantil. As desigualdades económicas
e sociais que muitas vezes resultam de fragilidades jurídicas

não podem continuar a ser usadas como justificativa para a
continua ocorrência desse fenómeno que constitui crime universalmente. É preocupante quando se refere que o número
de crianças envolvidas em trabalho infantil subiu para 160
milhões em todo o mundo, com um aumento de 8,4 milhões
nos últimos quatro anos, e mais preocupante ainda que se aponta que cerca de nove milhões a mais estão em risco devido aos efeitos da covid-19. Só em Moçambique, essa problemática afecta mais de um milhão de crianças.
O Autarca quefende que é importante que toda sociedade tem de fazer algo para proteger a criança do trabalho

O trabalho escravo infantil é o elemento imperativo das
Frase: culturas onde as desigualidades económicas e sociais são
parâmetro das fragilidades jurídicas – Erasmo Shalkilton

infantil, abstendo-se dessa prática e denunciar todos casos.■ (Redacção)
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/06/2021
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

74.99

76.39

USD

EUA

61.74

62.98

ZAR

RSA

4.53

4.63

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 14/06/21, Edição nº 4162 – Página 02/06
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

Empresário moçambicano Salimo Abdula e sua esposa
Maria da Assunção Abdula entre as 100 personalidades
mais influentes da África lusófonaNAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE
2017 Maputo (O Autarca) – O emblemático empresário moçambicano
Salimo Abdula e a sua esposa Maria da
Assunção Abdula estão entre as 100
personalidades mais influentes da África lusófona – (Angola, Cabo Verde,
Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé
e Príncipe e Guiné Equatorial), numa
eleição promovida pela African Shapers, um destacado site dedicado a notícias de actores empenhados numa África em rápida mudança. As 100 personalidades mais influentes de Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) eleitas pela African Shapers são residentes no continente e na
diáspora, as quais representam diferentes setores e contribuem significativemente para o desenvolvimento de seus
países de origem ou dos países onde
estão baseados.
O African Shapers destaca o
perfil de Salimo Abdula, uma renomada personalidade lusofóna de nacionalidade moçambicana com mais de 30
anos de experiência no ramo empresarial, actualmente Presidente da Confederação Empresarial da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa – CECPLP – (Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), e Presidente do
Conselho de Administração da Intelec
Holdings – um dos maiores grupos económicos moçambicano que opera
uma vasta cadeia de negócios que inclui as áreas de energia, agricultura,
publiccidade, turismo, finanças, recursos minerais, telecomunicações, imobiliária. O signifcativo contributo de Salimo Abdula para o rápido crescimento
de Moçambique, de África e do mundo
em geral é, igualmente, reconhecido

pelo papel relevante que assume ao nível da Confederação das Associações
Económicas de Moçambique (CTA)
tendo já sido Presidente do Conselho
Directivo e Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, a sua passagem pela
Assembleia da República onde exerceu
deputação pela Bancada da Frelimo e
ainda o Consulado Honorário da Malásiaque exerce em Maputo.
A sua esposa, Maria da Assunção Abdula, actual e Primeira Presidente da Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CPLP
(Angola, Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Guiné Equatorial, Portugal,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste) e Vice-Presidente da
CTA – Confederação das Associações
Económicas de Moçambique, é destacada a sua longa experiência de três décadas a frente na arena empresarial.
Sua notabilidade no dirigismo empresarial começou a destacar-se em 1996
quando tornou-se Sócia-Fundadora e
Directora da Electro Sul Limitada, uma
das empresas moçambicanas com bastante cotação, especializada na produção e comercialização de equipamentos
e materiais eléctricos, tendo contribuído bastante para o desenvolvimento do
sector energético moçambicano. É Administradora Executiva da Intelec Holdings, da Cine Internacional – uma so-

ciedade que actua no sector de comunicação e marketing, além de integrar os
Conselhos de Administração das Câmaras de Comércio Moçambique –
Portugal e de Moçambique – Itália.
A lista das 100 personalidades
mais influentes de PALOP’s é dominada por mulheres, com uma proporção
de 72 contra 28 homens. Moçambique
é o país que tem maior número de personalidades escolhidas, com um total
de 24, seguido de Angola 23 e Cabo
Verde 22. Mas, Angola e Cabo Verde
são os países com mais personalidades
femininas eleitas, ambos empatados
com 17 cada e seguidos por Moçambique com 16.
Das 24 personalidades moçambicanas mais influentes, além de Salimo Abdula e a sua esposa Maria da
Assunção Abdula, destacam-se Luísa
Diogo, (antiga Primeira-Ministra e Ministra das Finanças de Moçambique),
Beactriz Buchili (PGR), Lúcia Ribeiro
(Presidente do CC), Ernesto Gove (antigo Governador do BM), Verónica
Macamo (antiga Presidente da AR e
actual Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação), Lígia Fonseca
(Primeira-Dama e Presidente da Associação de Advogados de Cabo Verde),
Sarifa Fagilde (Primeira Mulher Moçambicana Catedrática em Matemática) e Sidónia Massinga (Primeira Mulher Comandante da Marinha Moçambicana.■ (Érica Chabane)

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

Para Conduzirmos Bem - Conta mais a Experiência
mes, apesar de tanto, não pode nunca substituir a indispensáou os Hábitos?
vel atenção ao piso, sinalização, trânsito, clima e todos os
Conduzir há muitos anos, fá-lo um bom condutor?
Será suficiente estar habituado ao carro e à estrada?
O excesso de confiança causado pela «experiência»
também pode correr mal ao volante.
Há hábitos adequados, mas também fazemos uso de
alguns hábitos, completamente desajustados ao estado do
mesmo veículo, sobre o qual afirmamos que possuímos experiência.
Para muitos condutores, ter experiência de condução
é um argumento frequentemente utilizado para justificar
seus comportamentos habituais, alguns afinal de risco e por
vezes danosos ou graves.
Por exemplo, fazer uso do telemóvel em movimento, conversar calorosamente com os ocupantes, desprezar a
distância de segurança, errada mudança na caixa de velocidades, uma mão só ao volante, são vários hábitos que ocorrem com frequência, após muitos anos ao volante.
A estas evidências, devemos aprender a reconhecer
que se trata de vícios, normalmente adquiridos há longa
data, envolvem a experiência de maus hábitos, transmitindonos impactos, a todos no trânsito, mas principalmente impõe
pre-juízos ao dirigente do volante, ocupantes, proprietário da
viatura, e ao compromisso segurador.
O condutor «experiente» geralmente tende a guiar
com pressuposta confiança ou até com excesso dela, o que
dá poucas garantias de agir em segurança, olhando aos gastos, emissões e consequências partilhadas com terceiros, no
trânsito.
SOMOS HUMANOS, NÃO SOMOS MÁQUINAS
Confiança em primeiro lugar, é reconhecer o Seu estado físico, habilitação psico-motora, disposto e capaz para a
jornada,...
Conferir antes, o estado dos pneus e outros pontos
operativos da máquina, capacidades e manutenção confor-

outros meios a vista, durante o movimento.
É claro que a experiência é um bónus, mas pode
não ser a adequada, confiável e muito menos garantia.
Imagine o caso de encontrar piso em estado escorregadio, seguindo como sempre fez até então?
Reclama falta de sinalização, o governo não presta
atenção, os pneus são chinas, se vai em trabalho, a culpa é
do chefe, enfim, guia distraído, ou em modo ignorante, apesar da experiência, os hábitos conduzem os vícios e vários
incidentes acontecem...
Nem tudo é mau, motivando o lado positivo pela experiência de condução!
Por exemplo, antecipar a vigilância diária por manutenção, observar as rodas, níveis de fluidos, conferir a operação de toda a sinalética a bordo, carga acondicionada, postura ao volante, uso adequado da caixa automática, agir capaz
de manter os pneus sempre aderentes ao solo, dar afastamento seguro e velocidades conformes aos meios, evitando
distração, já constituem indicadores de confiança ao Homem
que dirige a máquina.
ENTÃO DE QUE VALE A EXPERIÊNCIA AO
VOLANTE?
A experiência deve agilizar a capacidade para reagir
atempadamente em caso de perigo, mas sobretudo o discernimento e perspicácia para precaver aquelas situações em
que «estava-se mesmo a ver».
O lado bom da experiência, é sempre aquele que é
adquirido e mantido actualizado, por conformidades aos procedimentos, capaz de antecipar prevendo as situações, pelo
método adequado face a constantes mudanças, reduzindo o
risco, custos e impactos.
A experiência alerta-nos para quando circulamos
numa estrada com reduzida visibilidade, (o nevoeiro atacando nesta época), mesmo respeitando o limite de velocidade,
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a coisa fica feia quando, numa curva pode estar um tractor a circular a 20km/h ou um ciclista idoso a cruzar,...
QUE VÍCIOS DEVEMOS EVITAR?
A atitude prepotente e condescendente com os ocupantes do veículo que dirigimos, disciplina face aos restantes
condutores e peões, pois todos somos parte do mesmo trânsito.
Perante um condutor que parece ter uma condução
desorientada, pode estar forçado a fazê-lo por diferentes motivos:
Porque não conhece o local, porque está em dúvida
para onde quer seguir, porque espirrou (constipado ou alérgico), porque entrou uma abelha na cabina e causou perturbações), ou ainda porque se sentiu indisposto naquele instante, etc…
Ou nunca lhe aconteceu nada parecido com isto?
Afinal, talvez não tenha a experiência em que con-

fiava!
A experiência também serve para respeitar os outros
e não para pressupor que aquele conduz mal porque, é uma
mulher, muito jovem ou um idoso.
É a experiência que nos facilita agirmos prudentes ao volante, tomar atitudes e decisões pela segurança rodoviária, evitando os constantes casos por velocidade excessiva, ultrapassagens mal calculadas e sobretudo saber fazer
uso dos sistemas de segurança, para abraçarmos o movimento e chegarmos ao que a nossa família espera de um profissional.
O problema não depende do carro, nem do telemóvel, da má condição da estrada, ou porque os outros não nos
respeitam,...
O que é para Si,... prioridade?
A resposta deve respeitar em primazia, a Vida!
Tem feito da sua experiência a regular formação,
boas práticas a evitar as perdas e sofrimentos, que as céleres
mudanças diárias, nos vão impondo?■

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Moisés Eugénio Mabunda
(memabunda@gmail.com)

Edmundo Galiza Matos
Na minha breve passagem pela Direcção de Informação da Rádio Moçambique, Fevereiro a Agosto de 1988,
ou seja, na minha entrada para o jornalismo profissional, o
Edmundo Galiza Matos já era um dos esteios da nossa RM;
já era um dos grandes jornalistas que o país tinha. Ele já tinha atingido, por mérito próprio, a categoria dos maiores repórteres radiofônicos do país no pós-independência, o que
no desporto se chama de “estrelato”! As suas reportagens,
entrevistas e crônicas eram de primeira água!, o país inteiro
rendia-se completamente, tamanha era a profundidade e a
qualidade dos seus trabalhos!
Não cheguei a privar com ele propriamente durante
essa fase da minha entrada, e mesmo durante este tempo todo não privamos propriamente, no sentido de irmos aos copos juntos, sozinhos, mas desenvolveu-se entre nós uma
grande simpatia. No início, a empatia era de um mais velho,
ele, tarimbado, andado, experimentado, para com um foca…
um jovem que está a começar, está a chegar na profissão; a
pouco e pouco, a simpatia e a afabilidade de um colega para
outro, eu já tinha conquistado o estatuto de colega. E quando, em Março de 1995, “voltei” para a Rádio Moçambique a
convite da então Directora de Informação Orlanda Mendes
para, com o falecido Carlos Cardoso, inaugurarmos aquilo
que seria um dos programas informativos mais ouvidos da
RM, o Programa Esta Semana Aconteceu - do qual, uma ou
outra ele era moderador -, os papos com o Galiza aconteceram frequentes vezes. Muitas das quais ali no Centro Social

da Rádio Moçambique, às vezes depois da gravação. Não era
propriamente em privado, mas… acabava criando uma togetherness grande! E vezes sem conta nos encontrávamos em
muitos eventos oficiais. Galiza Matos era uma pessoa muito
doce… não sei se existe uma pessoa doce, ou se se pode
classificar alguém de doce… mas fica aí a minha imaginação!, muito conversadora, afável, simpática, amiga dos amigos, disposta a conversar, a contar histórias e estórias, a um
bom papo! Sempre me foi agradável estar com o Galiza Matos!
Um desses dias, conversávamos não sei a propósito
de quê de construção e ele, que não se cansava de promover
a pedra da Namaacha onde ele vivia, me aconselhou, quase
obsessivamente, a comprar a pedra de Namaacha para aquilo
que eu estava a construir. E comprei, apliquei e ele gostou
quando lhe dei a notícia. Ele tinha um grande fascínio pela
pedra de Namaacha e acredito que deve ter sido uma das razões por que, a dado momento da sua vida, foi viver para aquele distrito.
Da sua passagem por este mundo, a lição que fica
para as novas gerações e, quiçá, para o mundo é que o Edmundo Galiza Matos, como o Emílio Manhique e outros, na
minha interpretação, foi um grande jornalista sem aqueles
diplomas universitários todos. Vários foram os prêmios que
ele conquistou. Tinha com ele a dedicação, a entrega, o autodidatismo sem limite e, obviamente, o talento. E foi com
muito desconforto que acolhi a notícia da sua ida à reforma… Fica aqui a dor de termos perdido um homem que foi
um grande profissional de rádio; mas também, uma pessoa
lotada de grande humanismo. Vá e descanse em paz, EDMUNDO GALIZA MATOS!■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Moisés Eugénio Mabunda
Oofffjjj
(memabunda@gmail.com)

O BIM vende recargas usadas? O BIM?
É isso mesmo? O BIM vende recargas da MOVITEL usadas? O BIM? O meu BIM? O BIM de Mário Machungo?!... O meu banco de muito tempo? Não posso acreditar! Na última sexta-feira (11/06/2021), pelas 17:23, comprei via IZI (como tenho feito sempre, desde que abracei o
IZI) uma recarga no valor de 500 Mt. Lá veio o código. Tentei recarregar o meu número MOVITEL, nada! O crédito
não entrou. Tentei mais duas vezes, NADA! Dirigi-me à Agência da MOVITEL na Guerra Popular… já estava fechada! Engoli em seco o sapo!
No dia seguinte, sábado, pelas 09:30, voltei para a
Agência! A moça atendeu-me, expus a minha aflição. Pegou
no número de série, teclou lá no seu computador e… ‘Esta
recarga foi usada!’, atirou-me. “Não é possível isso, adquiri-

a via IZI e tentei eu pessoalmente introduzir o crédito, como
tenho feito…” - lá resmunguei eu. Aconselhou-me a pedir
segunda via. Pedi e logo veio o novo código; novo que não
era novo, apenas tinha um zero antes, o resto era igual. Tentou de novo e… nada! ‘A recarga foi usada, consulte o seu
banco’, repetiu a moça.
Revoltado, nervoso, incrédulo, derrotado, humilhado… lá saí eu da Agência da MOVITEL na Guerra Popular!
E estou aqui, bveve, sem megas…! Esta segunda-feira (14/
06/2021), às 7:30, estou na porta do meu banco.
SENHORES DO BIM PEÇO EXPLICAÇÃO E
A REPOSIÇÃO DO MEU CRÉDITO, SENÃO, VOU
TIRAR OS PONTOS DE INTERROGAÇÃO NO MEU
TEXTO!■

PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

14 de Junho de 1946 … Donald John Trump
Donald John Trump foi o 45º Chefe de Estado da nação mais poderosa do mundo (EUA). Na eleição presidencial americana de 2016, Trump foi eleito pelo Partido Republicano
ao derrotar a candidata democrata Hillary Clinton no número
de delegados do colégio eleitoral. No entanto, perdeu por mais
de 2,8 milhões de votos, a maior derrota nas urnas de um presidente eleito na história do país. Ele foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017, aos 70 anos de idade, sendo a pessoa mais velha a assumir a presidência dos EUA.
Donald Trump é um magnata dos negócios americanos, personalidade de televisão e autor. Trump é o fundador da
Trump Entertainment Resorts, que opera vários casinos e hotéis
pelo mundo. Construiu torres de escritórios, hotéis, cassinos,
campos de golfe e outras instalações com sua marca em todo o
mundo. Seu modo extravagante de vida e maneira de agir, sem
rodeios, fizeram dele uma celebridade. O status foi aumentado
também graças ao seu reality show exibido na NBC, The Ap-

prentice. Em 2016, a revista Forbes o listou como a 324ª pessoa
mais rica do mundo e a 113ª nos Estados Unidos, com um
património líquido de 4,5 bilhões de dólares. Nasceu em 14 de
junho de 1946 em Nova York e hoje faz 75 anos de idade.■
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