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EDITORIAL
Haja saúde ao nosso Presidente do Município da
Beira, Eng. Daviz Simango
Beira (O Autarca) – O Autarca acompanha com
preocupação desde o último fim-de-semana que começou a
ser “despoletado” publicamente o estado de saúde do nosso
Presidente do Município da Beira, Daviz Simango. Para já
não se aconselha a avançar o estado do Eng. Daviz Simango,
ora sob cuidados médicos na África do Sul. O que O Autarca pode avançar de momento “é que haja saúde e vida ao
nosso Presidente do Município”. Que o Eng. Daviz Simango
seja FORTE e ultrapasse a crise o mais rápido possível. Que
a equipe médica faça o seu Melhor. Que DEUS proteja-o.■

Frase:

Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a um objectivo,
não às pessoas ou aos objectos.■ - Albert Einstein
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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

Há prioridades com Chuva - Poeira - Óleos - para
Visibilidade do Condutor Por todos, no trânsito!
Segurança rodoviária a Conduzir,.... também implica uma permanente Boa Visibilidade,... certo?
Há quanto tempo não olha para Elas?... as escovas,
sim as que lhe facilitam visibilidade adequada no posto do
controlo e comando ao movimento, para que chegue tranquilo...gastando menos.
Fique atento a um dos actores prioritários para facilitar-nos a visibilidade ao volante, mas que por diversos
motivos, andam meses, anos, ali esquecidas, funcionando
mal por defeitos, sol, uso, idade, e até por falta de água no
sistema de esguicho ao vidro,...
Enfim, as distrações incompreensíveis, de risco, provenientes de quem afirma saber conduzir e ter frequentado inclusive, aqueles cursos comerciais em nome
da condução defensiva, infelizmente, dá nisto:

Assim,.. elas vão causando incidentes e por vezes até, sinistralidade grave, nomeadamente nas ultrapassagens
naquelas condições distraídas e habituais a vícios, em desleixo, pelos nossos condutores e mecânicos, de entre os "che
fes" que negam gastarem dinheiro na substituição de componentes prioritários a tempo e de dever essencial, por se tratar de respeito humano.
Pneus inspiram criação de escovas inovadoras limpa vidros, para-brisas.
Os pneus têm a funcionalidade de agarrar o automóvel ao solo, seja asfalto sujo, piso de gravilha, poeira,
molhado, enlameado, seco, etc... sendo um elemento fulcral da segurança rodoviária e alguns fabricantes especiallistas no domínio, aproveitaram o potencial da borracha
dos pneumáticos para fabricar escovas limpa para-brisas, e

melhorar este componente de extrema importância para
a segurança em mobilidade motriz e do trânsito.
A BF Goodrich, que está muito associada à prática
de todo-o-terreno, graças aos pneus cardados, inspirou-se
nos pneus All-Terrain para desenvolver inovação eficiente
e eficaz para assegurar melhor visibilidade através de
novas escovas limpa vidros e parabrisas, tendo sido testado e aprovado com sucesso, a partir da tecnologia dos
pneus, com todos os benefícios que advém daí.

As lâminas destas escovas limpa vidros foram desenhadas em prioridade, destinadas especialmente para pickup, SUV, 4x4 que circulem mais em fora de estrada, dado
que a necessidade de ter umas escovas capazes de remover
a lama e o pó com eficácia é determinante para garantir a
necessária visibilidade permitindo a facilidade para se guiar
com muito mais segurança e economia.
A ideia da Suspensão X-Flex
Estas escovas limpa pára-brisas desenvolvidas para offroad ou para uso geral em estrada, contam com uma suspensão X-Flex para se manterem sempre em contacto com o
pára-brisas e oferecem protecção extrema contra as condições meteorológicas e de ambiente adversas, com a tecnologia Srub-X que facilmente limpa chuva, lama, poeiras,
óleos, e mesmo insetos ou outros tipos de sujidade.
Embora sejam um pouco mais caras do que as escovas tradicionais, permitem uma melhor SEGURANÇA Rodoviária, via melhor visibilidade, pela maior capacidade de
limpeza, maior resistência, durabilidade e ampliam o tipo
de utilizações que podem ser de aproveitamento do material dos pneus.
Por Onde a nossa Atenção vai, e considerando as
mu-danças, os profissionais devem de ser,… Profissionais!
E a Nossa Vida Vai ...melhor.■

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca em apoio a
luta contra a pandemia da covid-19 em Moçambique, Portugal e no Mundo Inteiro
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