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EDITORIAL
Vamos celebrar o desenvolvimento da cidade da Beira
Beira (O Autarca) – Na próxima quinta-feira (20
AGOSTO2020) a cidade da Beira assinala o 113º Aniversário de elevação a actual categoria de cidade. Nessa data,
mais do que comemorar o Aniversário da cidade, irá se celebrar o desenvolvimento acelerado da urbe. É induscutível
o desenvolcimento que a Beira regista em todos os domínios. Existem desafios sim, mas em nossa opinião são de
pequena monte e a sua superação está ao alcance da capacidade do Município e dos Munícipes. O problema decorrente da degradação das estradas da urbe, assim como da prevalência de lixo em alguns pontos da cidade não são em si
suficientes para se negar o desenvolvimento da Beira. A

Beira tem a sorte natural de ser uma cidade estratégica, tanto para o país como para a região; como tem a sorte de ter
uma governação visionária, com horizonte futurista, representando fielmente o sonho dos beirenses de transformar a
Beira numa cidade de futuro. O Porto Marítimo da Beira, o
principal impulsionador económico da cidade está a cumprir cabalmente o seu papel. A urbe já recuperou a sua posição económica no contexto nacional, mercê de uma série
de investimentos a todos os níveis que tem estado a desenvolver. O parque imobiliário está a revelar um crescimento
assinalável com a construção de muitos edifícios para habitação e serviços. Estamos de parabéns todos os que dia-e-

Visão sem acção é sonho. Acção sem visão é
Frase:
pesadelo!

noite lutamos pelo desenvolvimento da
Beira, a edilidade em particular.■
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Bicicletas oferecidas pela MRM transformam vidas
em Namanhumbir
Namanhumbir (O Autarca) –
O sonho da Montepuez Ruby Mining
(MRM) de facilitar a mobilidade em
Namanhumbir tornou-se realidade e já
se reflecte na melhoria de vida nas comunidades. Foram 150 bicicletas distribuídas a sete comunidades, as quais
ajudam na movimentação de pessoas
que antes tinham dificuldades de transporte.
A distribuição das 150 bicicletas faz parte do projecto Namanhumbir
Oholo, que, traduzido do Emakwa para
Português, significa Namanhumbir Avança. E tem estado a avançar. Para aferir isso, basta falar com pessoas como Jordão Nateha, da comunidade de
Mpene.
Pai de cinco filhos e com uma
esposa em casa, Jordão Nateha recorda
uma situação que o deixou com lágrimas no rosto, quando viu uma das
crianças gravemente doente, mas sem a
poder levar ao centro de saúde com a
devida rapidez, por falta de meio de
transporte. Uma situação que ficou para a história, desde que recebeu uma
bicicleta da MRM.
“Agora, quando um dos meus
filhos ou minha esposa adoece, tenho
como levar ao hospital em pouco tempo”, conta o cidadão de 58 anos, que
tem na agricultura a sua fonte de rendimento, através da qual sustenta a sua
família. A bicicleta tem ajudado também na locomoção de casa para machamba e vice-versa. “Até alguns produtos, quando tiro da machamba, pon-

ho na minha bicicleta e vou vender”,
finaliza.
Mas o hospital não é o único
destino para o qual se percorre longas
distâncias, o mesmo acontece com o
centro comercial e o posto administrativo, a cerca de 30 quilómetros de distância. Neste aspecto, as bicicletas têm
estado a transformar a vida dos residentes da comunidade de Mpene, por
exemplo.
Outro morador, Nacir Basílio,
disse que a bicicleta o ajudou a aumentar a produção, na sua área de cultivo.
Além das deslocações para machamba,
a bicicleta facilita nas diversas movimentações, para tratar de assuntos pessoais, os quais antes eram tratados com
menos rapidez ou simplesmente não eram tratados, por falta de transporte.
E tem valido muito o espírito
de unidade na comunidade, na medida
em que, para os que não receberam o
meio circulante, estando em situação
de extrema necessidade, podem pedir

Beira acolhe Workshop para pessoas com dificiencia
Beira (O Autarca) – A cidade da Beira acolhe desde esta segunda-feira
até quarta-feira próxima um Workshop sobre saúde sexual, reprodutiva e hiv-sida
para pessoas com dificiencia. Trata-se de uma iniciativa da TV Surdo.■ (R)

emprestado aos que receberam, ou seja, “é algo que ajuda todos nós. Agradecemos muito à campanha Namanhumbir Oholo”.
Aliás, além das bicicletas individuais, há uma parte destes meios usada de forma compartilhada, no Centro
de Formação Profissional de Namanhumbir, permitindo que a distância não
seja um obstáculo no acesso à formação profissional para os jovens locais.
O líder da comunidade, Baldino Nazário, destaca que, com as bicicletas na comunidade, se tem notado
algum desenvolvimento, na perspectiva de transporte, por isso, agradece
bastante “à MRM pela iniciativa de ajudar a comunidade. As bicicletas serviram de motivação para os produtores
abrirem novas áreas férteis e aumentar
as áreas de produção. Antes, as pessoas
só faziam machambas perto da comunidade, em parcelas relativamente pequenas e com menos fertilidade. Hoje,
muita gente já consegue ir um pouco
mais distante e encontrar terras maiores, com boa fertilidade”, revelou Nazário, com o sorriso no rosto a revelar
a sua satisfação com a campanha.■
(Redacção/ CI)

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

Crítico @ 90% dos Carros em Moçambique,... por
isso, merece Pimenta na língua!!
Estimamos por votos atentos com a Higienização,
Actos Preventivos, Confiança,... mas,... com Boas Práticas.
Antes, de nos sentarmos todos os dias, ao Volante,… Essencial termos consciência de,... como Evitarmos
incidentes, excessos e desperdícios, envolvendo 80% dos
Custos Operacionais do Automóvel, imaginemos o desgaste em erro de mau uso numa Frota,...?
Uma palavra de apreço a todos quanto envolvidos
no uso motriz rodoviário,... sinônimo de produtividade.
Abracemos o assunto, porque temos de inovar, actualizando procedimentos capazes, evitando custos, como
os resultantes do mau uso dos meios, deficiente manutenção, consumos desnecessários e notáveis, de prejuízo, críticos pelo risco, a acontecerem cada vez mais, em rotina de
desleixo e acomodada, outro risco!
Nada difícil travarmos os excessos e os defeitos,
para isso, importa no entanto, atribuirmos prioridade via
formação capaz aos profissionais que mais utilizam o volante e nomeadamente os mecânicos que nos ajudam a
manter as máquinas, coisa que raramente alguém faz, capacitar um mecânico para saber agir na condução e conseguir avaliar o real estado de segurança e gastos numa viatura!
Vamos reavivar alguns pontos em pratica comum,
e que necessitam de muita pimenta na língua;
Certamente conduz um carro privado equipado
com caixa de velocidades automática, e o facto de não estar capacitado ao correcto uso, tem sido representante deste
sério compromisso, desafiando mais risco, envolvendo as
deficiências no uso, causa de custos acrescidos, desafia risco de acidentes, prejuízos que lamento, pois estão abrangendo na ordem dos 90% de veículos de todo o parquet automóvel activo moçambicano!

Ao preocuparmo-nos com as causas dos incidentes,
sinistros, excessivos gastos de combustível (o contribuinte
comparável e activo na avaliação da sinistralidade), custos
evitáveis nas Oficinas, tudo relacionado com as fortes lacunas por dúvidas ao uso correto da máquina, e em particular a dependência do carro equipado com transmissão
automática,... o assunto claro que merece o nosso atento,
facilitando os recomendados métodos preventivos, remédios e soluções.
Motivo mais do suficiente para admitirmos que estamos agindo mal, participando e multiplicando uma outra
pandemia muitíssimo mais grave do que a recente e criminosa covid-19, porque infelizmente também, a de impacto
rodoviário, vai causando mais mortes, e outras perdas em
constante crescimento, há muito conhecidas, mas pior porque, continua desprezada no essencial, negligenciada quanto aos mais frequentes perdas e risco, seguida por tantos
responsáveis, admito talvez por,... distraídos!
Infelizmente basta termos consciencia do agravado
risco que se tem vindo a instalar ha varias dezenas de anos
na mobilidade, o sofrimento devido a sinistralidade rodoviária, continua a constituir primeira causa de morte, aos
jovens dos 16 aos 29 anos e obrigando a mais de 300,000
vidas perdidas nas estradas Africanas anualmente - muito
mais grave do que o tal covid-19 e desprezamos esta pandemia rodoviaria?!
Conhecer o equipamento de segurança que o veículo dispõe e verificar se o carro reúne estado operacional capaz ao percurso a que nos propomos no dia, soma de imediato, sérios valores preventivos no interesse de uma condução segura e economizando combustível, peças, evitando
custos nos reparos e contribui para emissões moderadas.
Mais pimenta: inadmissíveis toneladas de pingos

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
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de óleos que constantemente verificamos nos pavimentos
dos parques de estacionamento e ao longo de milhares e
milhares de Km, nas nossas estradas.
Os preços da gasolina/diesel compõem cerca de
45% dos custos diários do veículo, sendo os consumos
variáveis função de alguns factores, no entanto, o mais crítico, proveem dos maus comportamentos nas disciplinas da
condução, e que incluem os desempenhos desviados e frequentes resultantes do mau serviço de assistência, também
negligenciado em geral, durante a manutenção e reparação!
O bom Mecânico, tem de saber estar e agir tal e
qual um Bom Condutor preparado e capaz, caso contrário,
nunca vai efectuar nem consegue um diagnóstico suficiente e muito menos resulta o desejável na manutenção e rectificação das deficiências da máquina, sejam ou não causadas pelos diversos erros distraídos, ao guiarmos o volante.
O Condutor comum de um carro equipado com
caixa de velocidades automática, fica animado pela aparente facilidade, guia geralmente descontraído, age mal
convencido de que domina, pois guia aquilo que afinal
desconhece, não conduz, vai levando o volante fácil no trava e acelera, distraído, e causando perdas irreparáveis.
São críticos, vários factores desperdiçados pelos
condutores e também pelos mecânicos, dependents do desalinhamento, continuam praticando maus hábitos há muito
enraizados, seguem costumes, vícios, e tem-se mantido a
falta de actualização do saber como se aplicar ao correcto
uso e manutenção dos meios.
E agora, merecem piri-piri na língua - fora de justificação técnica-econômica e emissões, na actualidade ainda está sendo praticado ( há varias oficinas que ainda assim
fazem ) requerem a muda do óleo ao motor, todos os 5.000
Km - no mínimo, ridículo e completamente inadmissível na
actualidade!
Este ponto crítico, apesar de desalinhado com as
actuais tecnologias, apenas gera custos e custos, obrigando a mais deslocações evitáveis, paragens desnecessárias
da viatura, além de agravar ainda mais as emissões ao
meio ambiente.
O suficiente para se entender o inadmissível valor desperdiçado em perdas, de tal modo que, se os utilizadores estivessem capazes, os custos e despesas do recuperado e Não perdido, ultrapassam em muito o valor de um indispensável e regular aplicativo de formação especializada ocupando o ganho de umas simples 8h/ano, absorvendo
inovação do conhecimento, facilitando a correcção dos
desvios, dedicado aos profissionais, motoristas e mecânicos, por aplicativo disponível a um preço inferior ao valor
de um pneu!
A formação capaz ao condutor, deve incluir toda a área de assistência técnica, mecânicos, e outros
profissionais na relação directa com a frota e mobilidade, inspectores e técnicos de segurança, devem satisfazer

o conhecimento activo e dinâmico do controlo ao risco e de
modo a compensar, reduzindo e evitarmos um forte somatório de perdas, custos e despesas, que se relacionam com
valores acima de 80 % dos custos operacionais do carro e ou de uma frota!
De entre algumas graves lacunas e distrações que
constatamos tanto no ensino da aprendizagem para a condução, assim como também desprezado em outros cursos,
por exemplo, todos os condutores, temos necessidade de
visitar semanalmente um posto para rea-abastecimento do
combustível e pequenas verificações viáveis.
Questionamos sobre a ausência de alguns dos procedimentos essenciais como valores preventivos e por segurança, que não nos ensinam, na teoria nem na prática, durante a aprendizagem para a habilitação aos condutores, e desprezando factores de segurança essenciais, são
considerados aprovados e aptos, ao desempenho no ambiente profissional.
Há certamente Quem mereça "pimenta na língua"
pode admitir-se alguma ignorância, porém, os actos distraídos constituem o pior, "parecendo bem, enganam e
muito", por desalinhados com as tecnologias, processos e
procedimentos, com as muitas actuais práticas mecânicas,
com faltas disciplinares ao correcto uso e manutenção em
segurança de um veículo automóvel, por isso contribuem e
muito para excessivos custos, acidentes, prejuízos aos meios, incumprimentos e desprezo para com Investidores e
sociedade em geral.
Estas diferenças,... podem inclusive custar uma Vida, e com toda a certeza, nos vai custando, muitos inadmissíveis gastos, avultados custos mecânicos, ocupação de técnicos dedicada a investigar os motivos e causas dos acidentes e por longas horas, além dos sofrimentos, pese a importância de que se tratam de activos indesejáveis, absolutamente evitáveis e desnecessários.
Porque temos perdido e desperdiçado tanto?...
distraidos, por isso, merecem pimenta e piri-piri!
Necessitamos de estar alinhados com as boas práticas e conformes com as Pessoas, comportamentos, meios,
adotados na região e no local, importa agora considerarmos
a mudança, travando os custos,… então,... mudemos nosos Comportamentos ultrapassados e desajustados face aos
riscos que corremos Hoje, aprendamos a usar os meios em
modo seguro e logicamente o mais econômico, para nos siuarmos em acção e domínio profissional harmonizados ao
presente desenvolvimento.
Temos de mudar e reunir capacidades actualizeas, acilitadoras e conformes com os interesses de respeito
tecnológico, humano e de investimentos nos recursos essenciais da mobilidade na região e local.
De que vale um seguro ao carro, com toneladas de
insegurança, desleixos, desperdícios e gastos evitáveis?
ﺎت

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - أطﯿ ﺐ ﻣﻊ
■اﻟﺘﺤﯿ
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Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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