Ano XIX – Nº 3630 – Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2019

`

EDITORIAL
Celebrar a Semana Santa com espírito de Renovação
de Esperança do Bem-Estar
`

Beira (O Autarca) – Iniciou ontem, último Domingo de Ramos (14Abril19), a celebração da Semana Santa que culmina com a comemoração do Domingo de Páscoa, uma semana que marca a morte e ressureição de Cristo. Trata-se de uma das mais importantes celebrações religiosas da enorme Comunidade Cristã, uma das maiores em
Moçambique e no mundo inteiro. Este ano, a celebração da
Semana Santa coincide num período em que o país, em particular a região centro e a cidade da Beira ainda procuram
refazer-se dos efeitos catastróficos conjugados da última
calamidade natural caracterizada por ciclone Idai e inundações que provocou a morte de mais de meio milhar de pessoas e devastação de extensas áreas com marcas profundas

Frase:

de distruição de infra-estruturas públicas e privadas, incluindo dezenas de milhares de habitações, cenário que forçou a deslocação de centenas de milhares da população residente nas zonas afectadas.
A celebração da Semana Santa em 2019 tem ainda
a particularidade de coincidir no ano em que o país receberá pela segunda vez na sua hostória uma visita Papal, já
oficialmente confirmada pelas autoridades governamentais
e da Igreja Católica para o mês de Setembro próximo.
Uma grande oportunidade para reforço do espírito
de renovação de esperança do bem-estar no seio dos moçambicanos, particularmente dos residentes das áreas afectadas pelos efitos conjugados do coclone Idai e das inunda-

“As dificuldades que existem em Moçambique são essencialmente
burocráticas. Isso deve-se, provavelmente, a uma herança que o país
acabou adquirindo” – Luís Leonor, investidor português na Beira

ções.
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A Igreja é um dos sectores que mais sofreu destruição causada pelos dois efeitos calamitosos, nomeadamente
a sua rede de
0 infra-estruturas. Ainda assim, não se deve
perder a sua vocação orientada a promoção da cultura de fé,
pressuposto importante para as pessoas continuarem a acreditar que enquanto existir vida e saúde é possível transpôr
todos obstáculos que se nos são impostos.
A Igreja deve continuar a usar o seu poder de moralização social para persuadir as pessoas a acreditarem na
reconstrução de tudo quanto foi deitado a baixo pelo cilone

Idai e o pelo cenário de inundações, promovendo o espírito
de Renovação de Esperança do Bem-Estar.
Paralelamente deve continuar a orar pelo alcance
da paz efectiva e definitiva no nosso país, elemento fundamental para a promoção do desenvolvimento económico e
social de qualquer estado.
Aos fiéis cristãos resta-nos reiterar a mensagem para que continuem a ser os promoores da hormonia, concordia, boa convivência, procurando ao máximo abstecer-se de
más práticas.■ (Redacção)

Sofala prevê recensear meio milhão de eleitores
Beira (O Autarca) – Arrancou na manhã desta segunda-feira (15Abril19), a escala nacional, o processo de recenseamento eleitoral para o escrutínio de Outubro próximo. Nos distritos municipais o recenseamento será de actualização, enquanto nos restantes será de raiz. O recenseamento em curso para as eleições gerais de Outubro próximo vai decorrer durante
45 dias e todos os cidadãos com capacidade eleitoral são convocados a se inscrever. Inicialmente, o recensamento eleitoral
que teve início hoje havia sido projectado para começar a 1 de Abril corrente, tendo sofrido adiamento na sequência do cenário de calamidades naturais que se abataram sobre a região centro do país. Em Sofala, o Director Provincial do STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Jorque Dunquene, assegurou esta manhã que o processou arrancou conforme
o previsto em toda parcela da província, onde se prevê recensar cerca de meio milhão de potenciais eleitores. Ao todo, somando com os cerca de seiscentos mil eleitores registados no ano passado nos cinco distritos municipais (Beira, Dondo,
Nhamatanda, Gorongosa e Marromeu), Sofala espera inscrever cerca de um milhão e cem mil eleitores paras as eleições gerais de 2019. O recenseamento eleitoral é um procedimento crucial para os cidadãos com capacidade eleitoral poderem participar do processo de votação de Outubro deste ano.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

15 de Abril de 1955 ... Paulo Zucula
Paulo Zucula, nasceu em Chobela, no distrito de
Magude, província de Maputo. Fez o ensino primário em
Lionde, no Chokwé, tendo concluído em 1968. Em 1974
concluiu o ensino secundário no Liceu Carmelo.
Mais tarde ingressou na Universidade Eduardo
Mondlane e obteve a licenciatura em Agronomia em 1981.
Fez o mestrado pela Universidade de Minnesota em 1989.
Durante 2 anos (1990-1992) exerceu as funções
de Vice Ministro da Agricultura. Foi Director do Instituto
Nacional de Gestão de Calamidades de 2006 a 2007. Em
2008 assumiu a pasta dos Transportes e Comunicações.
Recentemente a segunda sessão do Tribunal judicial do distrito municipal de Nlhamankulo em Maputo decidiu pela condenação de Paulo Zucula, nomeadamente
por ter autorizado o pagamento de remunerações indevidas
aos administradores do regulador da aviação civil de Moçambique.
O tribunal substituiu a pena de 14 meses de prisão
por uma “multa à taxa diária de 50% do salário mínimo nacional" e ordenou o pagamento de uma indemnização a favor do Estado de cerca de 1,9 milhões de meticais. Ele reiterou aos jornalistas no final da sessão que estava inocente.
"Não acho que tenha cometido um crime, analisando a minha atitude naquele contexto", afirmou.
Paulo Zucula, tido como profissional de mão cheia,
destacando-se pela sua competência e liderança, nasceu no
dia 15 de Abril de 1955. Completa hoje os seus 64 anos de
idade.■

Gapi disponibiliza um milhão de meticais para reabilitação do Mercado do Maquinino
Beira (O Autarca) – A Sociedade de Investimentos Gapi disponibilizou um milhão de meticais ao Conselho Autárquico da Beira para apoiar na reabilitação do Mercado do Maquinino, um dos principais da capital provincial de Sofala.
O valor será aplicado essencialmente na reposição do alpendre do mercado, devolvendo a sua originalidade. Refirase que o Mercado de Maquino havia beneficiado de reabilitação de raiz no segundo semestre do ano passado, cujas obras foram promovidas pelo Conselho Autárquico da Beira com recurso a fundos próprios.
O Conselho Autárquico da Beira tem beneficiado de solodariedade de doversas entidades.■ (Redacção)
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Salimo Abdula distinguido pelo seu contributo no
empresariado nacional
Maputo (O Autarca) – O empresário moçambicano Salimo Abdula
foi recentemente distinguido em Maputo, pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA). Trata-se de uma distinção atribuída, em reconhecimento do trabalho
que Abdula tem desenvolvido, em prol
de uma classe empresarial moçambicana robusta, dinâmica e competitiva.
O acto que teve lugar durante a
cerimónia de encerramento da XVI
Conferência Anual do Sector Privado
(CASP), contou com a presença do
Presidente da República, Filipe Nyusi,
da elite empresarial moçambicana e
demais individualidades.
Na ocasião, o Presidente da
CTA, Agostinho Vuma, referiu que as
contribuições dos galardoados no desenvolvimento e fortalecimento do empresariado nacional são imensas, por
isso a distinção é merecida.
“Os feitos das personalidades
galardoadas foram fecundos na medida
em que fortaleceram o movimento associativo, tendo-se traduzido no crescimento da Confederação nestes 21 anos
de caminhada, que conta actualmente
com 150 membros, entre federações,
associações, câmaras de comércio e
grupos de negócios, representando cerca de 14 mil empresas mais as 53 empresas que fazem parte do nosso Conselho Empresarial Nacional” anotou o
dirigente.
Por sua vez, Salimo Abdula
não escondeu a satisfação pela menção
honrosa atribuída por essa instituição
que representa os empresários moçambicanos, prometendo continuar a dar o
seu melhor para o desenvolvimento da

CTA e do empresariado.
“Este reconhecimento por parte da CTA vem desafiar a todos empresários, de forma a darem o seu contributo para o desenvolvimento da actividade empresarial na nossa perola do
Índico, bem como para o crescimento
da economia nacional” – referiu o empresário.
Para além de Salimo Abdula,
outras figuras de mérito no ramo empresarial nacional foram premiadas no
evento, nomeadamente: Kekobad Patel, Prakash Prelhad, Luís Magaço Jr. e
Samuel Chissico, este último a título
póstumo.
A Conferência Anual do Sector Privado é um evento anual promovido pela CTA tendo em vista encontrar soluções para os problemas que afectam a classe empresarial moçambicana.
Importa referir que o empresário Salimo Abdula foi recentemente
galardoado, em Portugal, com o pré-

Salimo Abdula (a direira) e o Ministro da
Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa

mio de reconhecimento de países de
língua portuguesa, mercê do bom desempenho na Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP).■ (R)

Fundação Vodafone e Grupo Vodacom
doam 1 milhão de dólares para apoio
às vítimas do ciclone IDAI
Maputo (O Autarca) – A Fundação Vodafone e o Grupo Vodacom doaram USD 1.000.000 (um milhão de dólares americanos) para apoiar as vítimas do
ciclone IDAI, que atingiu a região central do país, deixando milhares de pessoas
necessitadas, especialmente na cidade da Beira. Este valor destina-se essencialmente a reconstrução e apetrechamento de mais de mil salas de aulas destruídas
pelo ciclone. Para além deste valor, a Vodacom contribuiu com 6 milhões de Meticais em bens alimentícios, materiais de construção, tendas entre outros. A Vodacom disponibilizou igualmente serviços gratuitos de voz e dados a todos os clientes na província de Sofala e recursos de trabalho para algumas organizações que
estão na cidade da Beira e que têm ajudado as vítimas deste desastre natural.■ (R)
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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

Novo Sistema de Airbag Exterior já testado &
Positivo para reduzir Vitimas rodoviárias!
Prezados Interessados:
A Tecnologia da Segurança Automóvel & da Prevenção Rodoviária, tem sido imparável e com excelentes
missões de sucessos desenvolvidos, de resultados alcançados e conseguidos nas ultimas décadas, sempre no objecto
da redução dos impactos rodoviários.
Dos Impactos na mobilidade rodoviária devemos
reunir pelo menos o Bom Senso e algum dedicado conhecimento na óptica do usuário e Condutor, que importa notar:
Os prejuízos e sofrimentos das Famílias, Empresariado e Organismos Públicos & Privados!
As Mega Toneladas de perdas inerentes ao completo desconhecimento dos comportamentos, meios disciplinados, de prevenção e controlo, com projecção agravada para a Saúde, Segurança e meio Ambiente, no trabalho e nas Famílias!
A permanente inter-acção com as Comunidades,
Vícios Hábitos & Mitos Culturais!
A manutenção dos constantes actos inseguros praticados Dia a Dia pelos Adultos e Técnicos & Fiscais no domínio ao Volante e que MUITO MAL INDUZEM de raiz
bem gravada para SEMPRE nos inocentes e jovens que
transportam, evidenciando o pior para a próxima geração
que se segue!
As excessivas necessidades de Importação de sobressalentes e acessórios.
De lamentarmos que a Educação Publica em geral
e mormente em particular do Ensino Técnico & Profissional nas especialidades criticas da prevenção ao risco, em
maioria quase tudo isso, despreza! (Exceptuam-se algumas
mas, muitíssimo poucas, face ao universo potencial Laboral
em Moçambique).
Continuamos Preocupados e nao deixaremos de in-

formar, esclarecer, elucidar e advertir sobre os pontos efectivamente mais críticos, principalmente porque constamos
que infelizmente, pouco ou quase nada esta sendo induzido,
sobretudo criarmos o Bom Senso comum no foco das Atitudes da Prevenção, Avaliação do Risco, o adoptarmos as
correctas medidas activas e passivas que produzem e geram, baixa da Sinistralidade Rodoviária, redução do Custo
por Km, conforto, Saúde intelectual, física e Alimentar (nutricional) sempre associado a bom porto com as apropriadas Disciplinas Amigas do meio Ambiente!
Claro que devemos considerar estes custos nos investimentos, nos novos e presentes projectos, continuamos
numa projecção do Faz de Conta Que foi feito e prontos!
Assistimos frequentemente e Inter-agimos com Fiscais que nem sequer possuem a cultura Preventiva do Bom
Senso, quanto mais as atitudes apropriadas a evitar o Risco,
para a Saúde, Segurança e Meio Ambiente prevenidos no
trabalho.
E essa motivação disciplinada, estará sendo transportada a todos no nosso lar, envolvendo os Petizes, amigos, parceiros e colaboradores?

Novo sistema de Airbag exterior passou no teste!
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Sistema para evitar mortes por impactos laterais
previsto para a próxima década nos carros novos
A SEGURANÇA RODOVIÁRIA VAI PASSAR
PELOS AIRBAGS EXTERIORES
09 Abril 2019

O grupo alemão de componentes para automóveis ZF anda há 10 anos a desenvolver um protótipo de airbags exteriores e, finalmente, está a chegar quase à fase de
produção, já que a fase de testes com impactos reais, realizados no início do ano, deixaram excelentes indícios, segundo o fabricante alemão.
A ZF garante que já não falta muito para que os novos veículos venham equipados com airbags exteriores na
carroçaria de forma a evitar ao máximo mortes por impactos laterais. De acordo com os responsáveis do projecto, este airbag é capaz de minimizar em 30% os efeitos da colisão e até 40% a gravidade das lesões dos ocupantes.
Mas a complexidade da montagem deste sistema
impede que seja adaptado a viaturas já em circulação.
Segundo a ZF admite, é na fase de desenvolvimento de um
novo automóvel que este sistema será incorporado, pois há
vários sensores para instalar e ainda espaço extra para albergar os airbgs fechados.
Recorde-se que a chegada dos airbags à indústria
automóvel, significou um passo importante na segurança

rodoviária. E, actualmente, não imaginamos veículos sem
este tipo de equipamento. Pelo contrário, eles sucedem-se.
Senão vejamos: os automóveis abaixo do segmento D têm
dois airbags à frente, para o condutor e passageiro do lado.
A partir do segmento D, e falamos dos modelos premium,
este equipamento de segurança passiva aumenta com mais
dois airbags atrás e outros dois de cabeça, para condutor e
passageiro do lado.
Se agora os grandes construtores começam a
ponderar estender os airbags ao exterior dos carros, nas
zonas laterais, de forma a minimizar os danos em caso de
colisão, o grupo alemão de componentes para automóveis
ZF adiantou-se nesta proposta há uns anos ao apresentar
protótipos de airbags, justamente para colocação na carroçaria dos veículos.
Aquela empresa está convencida da eficácia desta
medida ao garantir que o mais tardar, no início da próxima
década, os airbags exteriores nos automóveis sejam uma
realidade, com a ambição teórica de se obter zero mortes
ao volante.
O que fazemos?....partilhamos, facilitando os necessários e actualizados compromissos preventivos face ao
correcto uso da mobilidade e que nos facilitam os actos disciplinados a reduzirmos o Risco, beneficio em menores
consumos, disponibilidade dos meios e por amizade para
com o ambiente.■

Seguro de Saúde da Fidelidade agora também na Índia
Maputo (O Autarca) – Para
além de Moçambique, África do Sul e
Portugal, o Seguro de Saúde da Fidelidade também já tem cobertura na Índia. Uma vez mais, a Fidelidade Moçambique apresenta soluções focadas
num serviço mais completo e diversificado.
A seguradora que já tinha acordos com uma larga rede de prestadores de serviços de saúde em Moçambique, África do Sul e Portugal, recentemente, estendeu a sua cobertura de
serviços de seguro de saúde para a Índia. O passo foi dado no seguimento de
um acordo assinado entre a Fidelidade
Moçambique e o Grupo Artemis Hos-

pital, uma reconhecida instituição hospitalar indiana, com várias unidades
distribuídas por aquele país.
“Esta extensão do Seguro de
Saúde permite que os nossos clientes,
tenham assistência médica também na
Índia, com a garantia da marca Fidelidade. O pagamento das despesas é feito através da Seguradora, sem a necessidade de reembolsos após a utilização
dos serviços de saúde”, destacou Carlos Leitão, Director Geral da Fidelidade.
O responsável acrescentou que
o mercado necessita de soluções personalizadas e de valor acrescentado, por
isso, a Fidelidade está atenta a essa

tendência.
A Fidelidade, tem vindo a desenvolver uma rede que já conta com
mais de 190 prestadores de serviços de
saúde em Moçambique, continuando
empenhada em implementar serviços
que vão
de encontro às necessidades
2022
do mercado e que sejam relevantes para os seus clientes.
A Índia – país do continente asiático com créditos no domínio da
saúde – tem sido um destino de “turismo de saúde” muito valorizado pelos
moçambicanos, “por isso, a Fidelidade
está muito satisfeita com esta oferta adicional no seu produto Saúde” – concluiu Carlos Leitão.■ (Redacção)
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