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EDITORIAL
Vamos todos cuidar dos nossos idosos
Assinala-se hoje, segunda-feira (15JUN2020), o
Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a
Pessoa Idosa, estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa em 2006. A celebração da data sugere
a humanidade a responsabilidade de todos cuidar e proteger
os nossos idosos.
Ciclicamente registam-se vários casos de abuso
contra os idosos e muitos acontecem em silêncio, sem conhecimento público. Parar os abusos verbais, emotivos, financeiros e corporais e promover a integração e o bem-es-

Frase:

tar do idoso são os desafios renovados pela comemoração
desta data.
O Secretário-Geral das Nações Unidas, em mensagens sobre o Dia Mundial da Consciencialização contra a
Violência da Pessoa Idosa, tem clamado aos Estados para
adoptarem estratégias mais eficazes de prevenção de abusos contra a pessoa idosa.
Há um reconhecimento global de que a violência
contra as pessoas idosas é uma questão social, de segurança
e de saúde pública. O combate eficaz deste problema contribui para um futuro mais inclusivo, em que todos sejam

As emoções excessivas são o melhor dissolvente da informação
e da consciência. Convém deixá-las passar, quando pensar é o
que se exige. E não desbaratar as nossas razões.■
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lhecimento activo e saudável.
As estatísticas confirmam que nos próximos anos o
número de idosos em todos os países desenvolvidos aumentará consideravelmente. Estima-se que, em 2020, ano
em curso, 20% da população europeia tenha 65 ou mais anos, com especial prevalência para as pessoas que se situam na faixa etária dos 80 ou mais anos e com isso prevê-se
um aumento do número de casos de abusos e maus-tratos a

pessoas idosas.
É importante não esquecer que os jovens de hoje
serão os idosos de amanhã e que em relação à violência é
necessária tolerância zero, que deveria ser premissa de uma
sociedade, recordando que a idade traz sabedoria, conhecimento, cultura, experiência, e que “não se pode ignorar esse talento e capital humano” das pessoas mais idosas.
Portanto, vamos todos cuidar dos nossos idosos.
Esta é a orientação hoje!■ (Redacção)

Município defende melhor trato a pessoa com albinismo
Beira (O Autarca) – Celebrou-se no ultimo sábado (13JUN20
20), o Dia Internacional de Consciencialização do Albinismo, sob o lema:
“Por uma sociedade livre de descriminação e preconceitos”.
Na cidade da Beira, a edilidade
local junta-se a esta luta, aliando-se aos
esforços de demais entidades pública e
privadas que de viva voz defendem os
direitos de pessoas albinas no que concerne a igualdade e a não discriminação e preconceitos.
O Conselho Municipal da Bei-

ra defende que todos “nós” vivemos
em um mundo onde as mulheres, homens, crianças e velhos, independenttemente da sua religião, côr de pele, orientação política, extrato social, que
tenham deficiência tem iguais direitos
e a mesma dignidade enquanto humanos.
A data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas para despertar a consciência dos cidadãos
sobre o respeito mútuo, neste caso
especialmente para as pessoas com
albinismo.■ (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

Onde a Nossa Atenção vai, Nossa Vida,.. vai!
Citação da Semana:
Por uma mobilidade motriz rodoviária agindo Atenta, Sã, Económica e mais Segura:
ECOSSISTEMA: não podemos deixar de entender que dentro dos galhos de uma árvore circula vida, somos parte do ecossistema. E a nossa vida circula, circula
por mobilidade rodoviária!
SIMPLICIDADE: percebermos que a simplicidade é uma forma de arte, sendo o lar da felicidade, saúde, segurança e paz, mas tudo depende da mobilidade!
ATENÇÃO: Onde a nossa atenção vai, a nossa vida vai. (por mobilidade)!
SINTONIA: Quanto mais sintonizamos o conhecimento preventivo, mais nos sintonizamos com a nossa própria natureza, em respeito e partilha de sustento, crescemos
sintonizando pela via da mobilidade.
SER e ESTAR: Demora alguns dias aprendendo,
reparando, para realmente conseguirmos tirar a casca da
complexidade carregados de mitos, desajustados hábitos,
do agir indisciplinados e em velocidades excessivas, mal
convencidos que acompanhamos uma vida moderna. Se
soubermos admitir que todas as mudanças nos trazem risco,
incluindo tudo por inovação, o recurso regular a formação
capaz, facilita-nos para que nos convertamos no ser e saber
estar.
IMAGINAÇÃO: Não é a tecnologia que está em
nossas vidas, mas a atenção sempre absorvida também por
falsos actos de risco, e isso, desgasta-nos a capacidade de imaginar.
Abrir a mente, aprender a avaliar o risco, actualizando atitudes alinhadas a boas praticas aplicáveis no local
e conformes com os desenvolvimentos, isso vai ser conseguido, se atendermos aos saudáveis actos da mobilidade em
segurança.
DIAGNOSTICO: adoptemos o método do diagnóstico integrado nos actos essenciais e adequados para

conseguirmos agir prevenindo-nos. Facilitando o conhecimento ao correcto uso dos meios para todos em mobilidade
motriz, podemos evitar todas as Perdas Evitáveis e os lucros terão como alvo nossas necessidades.
As pandemias servem de exemplo, e no caso desta
mais recente, já vamos mudando os hábitos, procedimentos
e rotinas para reduzirmos o risco, apesar de constatarmos
um baixo sucesso, por faltas graves e politicamente distraídas no diagnostico, que peca por Não ter sido atento e
atempado, a agirmos sobre as causas na origem!
Ao sabemos que mobilidade motriz rodoviária
circula com a vida, então, o correcto uso e manutenção
dos meios, pedem e contam consigo, connosco, mudando
attitudes para praticas actualizadas, guiando disciplinados
volantes!
INÍCIO: só precisamos começar. Vamos?
Atentamente já comecei, mas espero por Si.■

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

CDM doa de 100 toneladas de
farinha de milho e mandioca
Maputo (O Autarca) – No quadro da sua
responsabiolidade social, a
CDM – Cervejas de Moçambique concretoza amanhã, terça-feira, a doação de 100 toneladas de
farinha de milho e de mandioca, para apoiar mais de
4.000 pequenos estabelecimentos, de norte a sul do
país, e cidadãos que se encontram refugiados devido
aos ataques militares em
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Cabo Delgado. Segundo
soube O Autarca, trata-se
de uma iniciativa da Cervejas de Moçambique, S.A
(CDM), em parceria com o
Gabinete da Primeira Dama, Isaura Nyusi.
O Autarca está na
posse de informações segundo as quais, em Namialo, Nampula, foi aberto
um centro para alberbar
deslocados de “guerra” de
Cabo Delgado.■ (R)
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AT apreende centenas de caixas de bebidas
alcoólicas não seladas no mercado de Maputo
Maputo (O Autarca) – Uma
equipa conjunta constituída pela AT,
INAE, PRM e CMCM, fiscalizou na
tarde da última sexta-feira (12JUN20
20), o Mercado de Estrela, na cidade
de Maputo, a fim de aferir o cumprimento do desposto no Decreto Ministerial 59/2016 de 14 de Setembro, que aprova o Regulamento sobre a Selagem
de Bebidas Alcóolicas e Tabaco Manufacturado.
Segundo uma nota da AT recebida na nossa redacção, a operação surpresa resultou na apreensão de quantidades significativas de bebidas alcoólicas, entre elas espirituosas e vinhos,
não seladas.
Neste momento, decorre o processo de contagem e avaliação deste
produto, afim de apurar as quantidades
reais e o valor aduaneiro do mesmo.
Dada a complexidade e porosidade do mercado, criou-se uma agitação no local, o que obrigou a equipa a
se retirar, deixando grandes quantidades destes produtos não selados.
Acções de sensibilização e divulgação da medida sobre a selagem
foram e continuam sendo realizadas
aos vendedores e ao público em geral.
Importa recordar que vários
mercados, a nível nacional, foram fiscallizados tendo se apreendido quantidades consideráveis deste produtos.
Na cidade de Maputo a operação já escalou os mercados de Museu,
Mandela, Pulmão, Xiquelene, sendo a
da última sexta-feira a primeira a surtir efeitos desejados no mercado Estrela.
Ainda no mesmo dia, várias

caixas de bebidas alcoólicas não seladas foram apreendidas num botle store
sediado no Super Marés.
As autoridades reiteram que
acções de género vão continuar en-

quanto persistirem focos de vendas de
produtos não selados no mercado nacional, como forma de combater iniciativas de fuga ao fisco no país.■ (Redacção)

Incêndio registado ontem no CNB foi ligeiro
desactivada da rede
de distribuição da
corrente
eléctrica,
mas pouco tempo
depois foi novamente energizada. O
serviço público de
bombeiros que se

Beira
(O
Autarca) – O Coordenador da Comissão de Reconstrução
das Infraestruturas
do Clube Náutico da
Beira (CNB), Manuel Uache, tranquillizou em contacto com O Autarca
que o incêndio registado ontem de
manhã na sede do clube foi ligeiro,
causado por curte-circuíto no quadro
geral que alimenta a instalação, uma ocorrência que ficou imediatamente ultrapassada. A instalação chegou a ser

preparou para intervir, foi desaconselhado a movimentar-se porque a situação já estava controlada, com o lançamento de arreia e uso de extintores.
A sede do CNB está em obras de reconstrução, depois da destruição sofrida em Março de 2019, devido o ida.■
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