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EDITORIAL
Vamos todos votar, numa eleição democrática
Beira (O Autarca) – É já amanhã, terça-feira (15
Out19), que terão lugar as sextas eleições gerais moçambicanas (presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais, sendo a primeira vez que serão eleitos os governadores provinciais).
Augura-se uma eleição democrática, uma eleição isenta de qualquer tipo de coação.
A eleição desta terça-feira deve deixar marcas de
ser uma das melhores dos últimos tempos, tanto do ponto
de vista participativo e organizacional.
Os órgãos eleitorais e de apoio ao escrutínio devem
assegurar condições para a realização de um processo justo,
livre e transparente.
Os fiscais de partidos políticos concorrentes, os observadores nacionais e internacionais e os jornalistas devem
estar permanentementos atentos ao decurso do processo,

Frase:

para agirem em tempo útil.
Os cerca de 12.5 milhões de eleitores inscritos, os
principais protagonistas do processo, devem exercer o direito de voto num ambiente de segurança e tranquilidade.
Devem votar com consciência e maturidade.
A eleição justa, livre e transparanete promove a
consolidação do Estado de Direito, da descencentralização
do poder público e da democratização pluripartidária. É
uma nobre oportunidade democrática que promove a alternância política governativa. Por isso, mais uma vez, os eleitores são chamados a cumprir com rigor e audacia o seu dever civico de cidadania e patriótico participando massiva e
activamente no processo.
A escolha do futuro Presidente da Repúblicda, dos
futuros deputados da Assemebleia da República, dos futuros membros das assembleias provinciais e dos futuros go-

A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide
pensando nas próximas eleições, enquanto aquele decide pensando nas
próximas gerações – Winston Churchill

vernadores provinciais está nas mãos
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do cidadão eleitor.
O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma
consciente, privilegiando destinar a escolha à políticos que
já deram provas e que apresentam propostas voltadas para a
melhoria de vida de colectividade.
Aproveitamos esta oportunidade para saudar e desejar boa sorte à todos os concorrentes e felicitar em antecipação os vencedores.
Tem sido recorrente ouvir-se falar que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas um dever. Isso, sobretudo, porque muitas pessoas não conhecem ainda o poder do voto e o significado que a política representa em
suas vidas.

Em democracia, as eleições são de fundamental importância. Além de representar um acto de cidadania, possibilitam a escolha legítima de representantes e governantes
que fazem e executam leis que interferem directamente na
vida dos cidadãos, importando salientar que escolher um
péssimo governante pode representar uma queda na quaildade de vida.
Fazemos votos para que procedam uma votação soberana, votem no candidato da sua livre e espontânea escolha, no candidato que representa a ideologia de cada eleitor,
capaz de cumprir a satisfação das suas aspirações e ansiedades.
O Autarca é por uma eleição justa, livre e transparente.■ (Redacção)

INAM prevê tempo quente no dia da votação
Maputo (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia elaborou nesta segunda-feira (14Out19) uma
previsão meteorológica especial para o dia da votação, amanhã, terça-feira (15Out19). O INAM prevê para esta data, tempo
quente, em quase todo o país, com as temperaturas máximas a variar entre 28°c a 30°c para as províncias de Maputo, Gaza,
Inhambane, Sofala e Manica, 31°c a 34°c para as províncias de Tete, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado e a província de
Niassa poderá registar temperaturas entre os 26 a 28°c. Segundo o comunicado do INAM, prevé-se a ocorrência de chuvas
fracas na provincia de Niassa, principalmente os distritos de Metarica, Maúa, Marrupa, Majune, Chimbonila, Muembe, Sanga e cidade de Lichinga e Cabo Delgado, com maior incidência nos distritos de Palma, Mocimboa da Praia, Nangade, Moeda
e Macomia. Também existe uma grande chance de ocorrência de chuviscos ocasionais na região da alta Zambézia e no interior das províncias de Nampula e Manica. As províncias de Maputo e Gaza poderão registar chuviscos na noite do dia 15,
principalmente na região costeira, mas com probabilidade de ocorrência muito baixa.■ (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

Sério Demais para se deixar Esquecido e Distraído,
o Risco Rodoviário que incide nas Crianças e
Adolescentes, de Casa-Escola-Casa!
No ambiente rodoviário, há distrações demais, por
isso a soma nos sofrimentos pelos sinistros e muito mais
coisas tais!
Aproxima-se o final do ano escolar numa vasta aplicação do ensino em Moçambique, pois exactamente por
isso,...tempo para nos actualizarmos e melhor assumirmos
cuidados no período de férias em preparo prevenido para
melhor acção de comportamentos disciplinados, durante o
ano educativo que se segue,..
Entendemos que o assunto deve merecer o nosso
melhor,....pois na verdade os nossos Continuadores,..
Por variadíssimas razões, embora nenhuma se justifica, os adultos, continuam guiando máquinas, cada vez
mais pressionados pela distracção enquanto ao volante nas
rodovias do RISCO, e de tal modo distraídos vamos que
pouco nos respeitamos, quanto mais cuidarmos o indispensável e essencial no transporte de pessoas, pelo menos que
estejamos mais atentos cuidando e educando pelos nossos petizes!
Fazemos filhos, para os deixar ao acaso, porque a
dado momento, requerem atento???
Infelizmente desculpa-mo-nos com os hábitos culturais...mesmo assim, devemos ter presente de que para evoluirmos a acompanharmos o desenvolvimento, temos o
dever de aprender que a Cultura também se educa alinhando-a com a modernidade, e por respeito com a civilização da maioria social.
Tristes e péssimos exemplos temos que chega, pois
conta, claro que conta, uma carta para condução comprada
e licenciada com muita pressa, pressa talvez de sofrer uma
colisão e depois então lembrar-se de que seu filho estava la

atrás mal sentado em liberdade, pois estava!... para continuar a afirmar de que guia muitíssimo bem!
As crianças e adolescentes em movimento, devem
ser educados e conduzidos por adultos,..óbvio,...mas não
parece!
Agarremos um exemplo dos países agrupados pela
convenção dos PALOP,...sim,...pela facilidade na linguística de comunicação e educação,...lógico.
Em Portugal, acidentes de viação são primeira causa de morte a partir dos 5 anos e até aos 40 anos!
Informativo proveniente de: Associação para a
Promoção da Segurança Infantil (APSI)

Os acidentes de viação que vitimam crianças e jovens até aos 19 anos têm
diminuído mas ainda são a primeira causa de morte a partir dos 5 anos de idade

O uso de cadeirinha para o transporte de crianças ronda já os 90% e o número de crianças vítimas mortais em acidentes de viação tem vindo continuamente a bai-
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xar, contudo os acidentes de viação continuam a ser a
primeira causa de morte a partir dos cinco anos, segundo explicou a secretária geral da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), a senhora Helena
Sacadura Botte.
Em entrevista a um jornal refere que, em 2018, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, até Novembro, tinham morrido em colisões 18
crianças e jovens (contabilidade de mortos a 24 horas) –
três com menos de 14 anos e as restantes 15 vítimas mortais com idades entre os 15 e os 19.
Ano, Nº de crianças e jovens mortos em acidentes de viação (até aos 19 anos)
1991 » 554
1995 » 406
2000 » 155
2005 » 153
2010 » 59
2015 » 45
2017 » 34
Fonte: INE; dados relativos a Portugal (Eis um bom
exemplo evidente, e demonstrativo que, nos dedicarmos,
resulta fácil, reduzirmos a sinistralidade)

...“As mortes por acidente rodoviário têm diminuído ao longo dos anos, mas neste momento ainda continuam
a ser a primeira causa de morte a partir dos 5 anos até
aos 40 anos.
Era até há uns anos a partir do primeiro ano de vida, agora é só a partir dos cinco anos, porque entre o nascimento e os quatro anos morrem mais por doenças do que
por acidentes”. A secretária-geral da APSI esclarece que
entre os mais novos vítimas da estrada existe uma maior incidência de mortes sobre os passageiros.
No artigo foi dito: “uma utilização mais cuidadosa dos CINTOS de SEGURANÇA e dos sistemas de retenção (cadeirinhas adoptadas para a idade e dimensão corporal, pode fazer a diferença”, na medida em que num acidente a 45 km/hora “tudo o que está dentro do automóvel
solto é projectado num choque frontal com uma força de
20 vezes o seu peso. Uma criança de 30 kg vai ficar a pe-

sar 600 kg”.
A responsável da APSI aconselha que as crianças
nunca ponham o braço por cima do cinto, pois “isso pode provocar lesões em órgãos internos como ruptura do
fígado ou do baço em caso de acidente”.
Fonte: Associação Portuguesa para a Promoção da
Segurança Infantil (APSI)
Imagine-se as TONELADAS de sofrimento com
crianças em África, na Ásia e no Brasil?
Se adoptarmos as Boas Práticas já comprovadas
por outros povos, a vida segue uma harmonia mais prudente, tranquila e desenvolve-se, em lugar de nos lastimarmos
dos danos, prejuízos e nada fazermos para o objecto preventivo.
No ensino geral, preocupa-mo-nos com a falta de
carteiras nas escolas, muito bem, mas desprezamos, repito,.. DESPREZA-SE e muito,..o modo de alto risco, em
como são transportadas, sim a forte maioria das crianças e
adolescentes crescendo e educados no abrangente ambiente
dos PALOP,... (aqui considerando no interesse da comparação das actividades sociais neste breve apontamento guiado
ao critico movimento dos menores quando de casa para a
escola e vice-versa).
Um pormenor que NUNCA ouvi, em lado algum,
um politico mencionar preocupado, apresentando soluções
concretas, durante uma campanha, seja politica ou de interesse comercial, onde se despejam TONELADAS de propaganda, camisolas, bonés, música, mas também acidentes,
graves prejuízos ao meio ambiente, altos festins pro – eleitorais, mas,... esquecidas as crianças hoje, nossos futuros
dirigentes amanha!
Nunca percebemos também, porque motivo os
CMM nunca introduziram nem adoptam os meios rolantes
(de características apropriadas) exclusivamente destinados
à crianças e adolescentes, fazendo uso dos passes escolares?
Assim como também pouco se entende porque motivo os GRANDES projectos do Gás e das areas minerais,
em nada tem directamente contribuído, para soluções
distritais e nacionais no apoio aos transportes rodoviários
de pessoas (uma area critica) mas prioritário sobretudo
guiando as facilidades de mobilidades e sustento aos nossos
Petizes.
Que sirva para auxiliar a tomada de medidas preventivas, para os cidadãos que vivem no ambiente e comunidades dos PALOP, mas principalmente dedica-mo-nos
procurando esclarecer e gerar facilidades para os que residem fora da zona EU, pois esses correm um risco muito
mais agravado !
Um dos Riscos Rodoviários de facto, mas na verdade, fácil de ser controlado, dominado, e reduzido, justamente por isso, basta que elevemos a cultura profissional, estejamos simplesmente atentos e evite-mo-lo, Obrigado e Saudações,■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

14 de Outubro de 1968 ... Max Tonela
Ernesto Max Elias Tonela é Ministro dos Recursos
Minerais e Energia desde 14 de Dezembro de 2017, depois
de ter sido Ministro da Indústria e Comércio, desde 19 de
Janeiro de 2015.
Ernesto Max Elias Tonela nasceu a 14 de Outubro
de 1968, na cidade da Beira, província de Sofala. Concluiu
a licenciatura em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em
1994. Em 2002, obteve o Diploma em Corporate Management and Finance pelo Centro de Estudos Financeiros, Económicos e Bancários de Marselha, França.
Economista/Gestor de profissão, em 2003, concluíu
o mestrado em Gestão Financeira pelo Instituto de Administração de Empresas da Universidade de Paris I, Pantheon, Sorbonne, em França. Como docente, foi monitor da
cadeira de Economia na Faculdade de Economia da UEM.
Max Tonela exerceu a sua actividade profissional
em diversas instituições moçambicanas, nomeadamente no
Banco de Moçambique, Electricidade de Moçambique, Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Maputo, Motraco e Hidroeléctrica de Cahora Bassa.
Esteve profissionalmente ligado ao processo de Re-

forma do Sistema Fiscal. Em 1999, participou no processo
de substituição do Imposto de Circulação pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e foi responsável pelos estudos do impacto do IVA sobre a estrutura de custo e os
preços de venda de energia e participou no processo de negociações tripartidas entre Moçambique, Portugal e África
do Sul, sobre a Hidroeléctrica de Cahora Bassa.
Max Tonela comemora hoje (14/10/2019) os seus
51 anos de idade.■

CFM-Centro cancela comboios de passageiros e de
carga na linha de Sena em virtude das eleições
Beira (O Autarca) – Uma série de quatro comboios, nomeadamente
dois de passageiros e igual número de
carga que haviam sido previstos para
os dias 15 e 16 de Outubro corrente, na
Linha de Sena, respectivamente nos
trajectos Beira-Moatize e vice-versa,
foram cancelados em virtude da realização do processo de votação no âmbito das eleições gerais de 15 de Outubro
(terça-feira).

Segundo um aviso da empresa
CFM-Centro, em reposição, o comboio
P551 (Beira-Moatize) que havia sido
marcado para o dia 15 (terça-feira)
passa para o dia seguinte (quarta-feira);
e o P550 (Moatize-Beira) que havia sido programado para o dia 16 (quartafeira) passa para o dia 17 (quinta-feira).
Com esta medida, a direcção
executiva da empresa CFM-Centro

pretende assegurar que todos trabalhadores da firma participem no processo
de votação a realizar-se na próxima
terça-feira; assim como salvaguarda o
interesse dos passageiros que não devem ficar prejudicados do seu direito
de participar das eleições para não perder viagem.
O Governo concedeu tolerância de ponto todo dia de amanhã, terçafeira (15Out19).■ (Redacção)
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