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COMITÉS DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS – GOVERNAÇÃO LOCAL, 
DIREITOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Sete Comunidades de Marínguè avaliam 
positivamente impacto do programa 
  Marínguè (O Autarca) – Pelo 
menos sete comunidades do distrito de 
Marínguè, norte da província central 
de Sofala, arroladas há dias no âmbito 
da avaliação da implementação do pro-
grama de Comités de Gestão de Recur-
sos Naturais – Governação Local, Di-
reitos e Mudanças Climáticas, atri-
buem nota positiva a fase piloto do de-
senvolvimento das actividades inscri-
tas. Trata-se das comunidades de Ma-
coco, Tucuta, Uanchite, Senga-Senga, 
Palama, Canxixe e Mpango.  
 

 
    O programa de Comités de 
Gestão de Recursos Naturais – Gover- 
nação Local, Direitos e Mudanças  Cli- 

 
máticas visa a promoção do desenvol-
vimento local na base dos recursos na- 
turais explorados em 15 comunidades 
dos distritos de Marínguè (10) e Go-
rongosa  (05), e está a ser desenvolvido
   

 
 

Frase: 
Não gaste mensagens com quem não responde, não gaste palavras 
com quem não te escuta, não gaste sua vida com quem não 
merece!■  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.7 70.06 EUR UE 

59.96 61.15 USD EUA 

4.17 4.25 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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administrativo sede do distrito de Ma-
rínguè, Jordão António Sengo, recor-
dou que o comité foi criado em 2009, 
na altura composto por apenas 13 
membros, dez homes e três mulheres e, 
actualmente, já integra 27 membros, 
dos quais dez mulheres.  
 “A ADEL quando veio traba-
lhar connosco nos fez ver a important-
cia de cada vez maior envolvimento da 
mulher e a sua participação na tomada 
de decisões. Com o treinamento que 
beneficiaram, as mulheres de Macoco 
já estão a dar a necessária contribuição 
para o desenvolvimento do comité. 
Hoje, por exemplo, até já podemos nos 
orgulhamos do facto de ter uma mulher 
a ocupar o posto de vice-presidente do 
Conselho Fiscal”.  
 Por seu turno, Marcos Domin-
gos Luís, secretário do comité de Uan-
chite, também destacou o crescimento 
do número de membros da organiza-
ção, incluindo o equilíbrio do género, 
facto que consubstancia uma maior in- 
clusão e tem permitido um debate mais 
alargado e  abrangente  sobre  os  desa-  
 

fios da respectiva comunidade.  
 “As mulheres daqui em Uan-
chite já participam activamente nos 
programas de desenvolvimento local, 
fazem pequenos negócios que tem aju-
dado bastante no aumento da renda das 
famílias e intervêm na tomada de im-
portantes decisões ao nível local. Em 
geral, as actividades que estão a ser 
implementadas com o apoio da ADEL 
estão a surtir bons resultados”. 
 O Presidente do Comité de 
Senga-Senga, João António Bene, real-
çou o facto de o comité ter iniciado 
com apenas dez membros, todos ho-
mens, e hoje já conta com sessenta 
membros, dos quais 20 mulheres. Ex-
plicou que graças ao treinamento que 
os membros do comité beneficiaram no 
âmbito da implementação do programa 
de Comités de Gestão de Recursos Na-
turais – Governação Local, Direitos e 
Mudanças Climáticas a comunidade 
local mostra-se mais preparada sobre-
tudo na fiscalização das queimadas 
descontroladas e exploração dos recur-
sos florestais,  os  mais  abundantes  na  
 

pelo Consórcio liderado pela ADEL – 
Agência de Deselvolvimento Local de 
Sofala e que envolve a Livaningo, Mu-
leide, IPAJ e o Fórum de Jornalistas 
Amigos do Ambiente (FJAA), desde o 
início de 2017, num horizonte tempo-
ral de três anos, em duas fases compre-
endendo cada uma um ano e meio.  
 As actividades inscritas para a 
primeira fase do programa estão tradu-
zidas nos memorandos de entendimen-
tos subscritos entre o consórcio lidera-
do pela ADEL-Sofala e cada uma das 
15 comunidades beneficiárias, onde es-
tão claramente definidas as responsabi-
lidades de cada parte signatária. A re-
vitalização dos comités locais de Ges-
tão de Recursos Naturais, o emponde-
ramento da mulher, a capacitação e 
treinamento dos membros dos comités 
sobre matérias ligadas a legislação flo-
restal e a gestão de negócios são algu-
mas actividades definidas para a pri-
meira fase do programa que compreen-
de o período de um ano e meio recen-
temente terminado. Trata-se de activi-
dades identificadas a partir de um estu-
do de base desenvolvido em 2016 por 
um consultor independente, envolven-
do os diversos sectores das referidas 
comunidades, designamante os mem-
bros dos comités, os líderes e as mu-
lheres.  
 Em entrevistas separadas ao O 
Autarca, os líderes das sete comunida-
des de Marínguè acima citadas foram 
unânimes na avaliação positiva da im-
plementação da primeira fase do pro-
grama.  
 

 O Secretário do Comité de 
Gestão de Recursos Naturais de Maco-
co, Localidade  de  Gumalançai,  posto  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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 Já Saraiva Alberto Chichone, 
Presidente  do  Comité  de  Gestão  dos 
 

recursos naturais à sua volta, com des-
taque para a fiscalização das operações 
de exploração florestal.■ (C. Falume) 
 

Recursos Naturais de Palama, destacou 
o comprometimento cada vez crescente 
da  comunidade  local na protecção dos 

Em todas comunidades notámos 
mudanças e melhorias de mentalidade 
 

- Abdul Setimane, Oficial de Programas da Adel 
 
  Marínguè (O Autarca) – A-
dul Setimane, Oficial de Programas da 
Agência de Deselvolvimento Local de 
Sofala (ADEL), referiu ao O Autarca, 
no final da missão, ter constatado com 
agrado que em quase todas as sete co-
munidades visitadas a mudanças e, so-
bretudo, substanciais melhorias de 
mentalidade, ressalvando que em rela-
ção as actividades previstas para a pri-
meira fase do programa de um modo 
geral form cumpridas. 
 

 “Em quase todas as comunida-
des notámos  mudanças,  notámos  me- 

 
 

Abdul Setemane, Oficial Programas ADEL 
 

lhorias e é por isso que em relação a-
quelas actividades que tinhamos pro- 
posto desenvolver na primeira fase são 

muito poucas as que foram repisadas 
para transitar para a segunda fase. 
Então isso nos satisfaz bastante”.  
 Setimane referiu-se à activida-
des relacionadas com a revitalização 
dos comités, sublinhando a questão da 
transparência e prestação de contas co-
mo sendo um processo permanente e 
que as próprias lideranças dos comités 
já tem consciência disso e tem estado a  
 

cumprir com zelo. “Incluindo a ques-
tão da fiscalização e, principalmente, a 
gestão dos vinte por cento que algumas 
comunidades já estão a beneficiar-se e 
outras através do consórcio já vão pas-
sar a beneficiar. O importante é que já 
há consciência da maneira como de-
vem ser geridos os vinte por cento pro-
venientes dos impostos da exploração 
comercial dos recursos naturais locais” 
– ajuntou.■ (Chabane Falume) 

 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 19/10/18, Edição nº 3574 –  Página 04/10 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

19 de Outubro de 1986 – Mbuzini 
  

 
 

quem chame “música fúnebre”), apropriada para estas oca-
siões, entrecortada com a comunicação feita por Marcelino 
dos Santos, ocupa posição de relevo no principal canal de 
rádio do País. Os nossos Emissores Provinciais entram em 
“cadeia nacional”.  
 Naquele 20 de Outubro, uma dia depois do fatídico 
acontecimento, lembrei-me dos muitos amigos e colegas 
que perdi. Que deixaram de estar comigo fisicamente. Um 
deles era Gulamo Khan. 
 Mbuzini é para não esquecer.■ 

 Já era dia 20. Estava na porta da Rádio à espera do 
(saudoso) José Manuel Peres, o meu realizador e sonoriza-
dor no programa “Entre as Nove e as Dez”, que era trans-
mitido na Antena Nacional da RM logo depois do noticiá-
rio das 9 horas. Tínhamos por hábito chegar à Rádio com, 
pelo menos, uma hora de antecedência em relação à hora 
do início do programa. Os dois éramos responsáveis pela 
produção desse programa que trazia à antena, via telefone 
ou carta, os principais problemas dos cidadãos, nas mais di-
ferentes áreas de actividade. 
 Aí por volta das 8 horas, Teodato Hunguana, que 
na altura era o Ministro da Informação, acabado de ser no-
meado por Samora Machel, chega à RM. E logo a seguir 
Marcelino dos Santos. A segunda figura do Partido Freli-
mo, com um ar visivelmente cansado, pergunta-me “onde é 
a Direcção ?” E eu indico-lhe. Ele sobe ao primeiro andar 
do nosso Edifício-Sede. Um encontro com a Direcção Ge-
ral da Rádio Moçambique permite que se criem as condi-
ções para anunciar aos moçambicanos a triste notícia do 
“desaparecimento do avião presidencial”. 
 O Carlos Silva, essa figura incontornável da radio-
difusão moçambicana, é chamado a assumir o comando da 
emissão principal da Rádio. A programação altera-se com- 
pletamente. A música erudita ou clássica  se  quiserem,  (há 

Beira terá circuíto público de manutenção física 

 Beira (O Autarca) – Está em 
construção na cidade na cidade da Bei-
ra, mais concretamente no bairro cos-
teiro das Palmeiras, um circuíto públi-
co de manutenção física. 
 Trata-se duma iniciativa do 
Conselho Municipal da Beira (CMB), 
que visa essencialmente cultivar no 
seio dos autarcas locais o prazer pelo 
exercício físico ao ar livre, aproveitan-
do o que de melhor a natureza tem para 
oferecer, bem como promover um esti-
lo de vida saudável. 
 
 

 

   

 As obras já em curso e numa 
fase avançada, estão a cargo da em-
preiteira CHICO.■ (Redacção)  

 

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 

80% das Decisões na Condução - Dependem da 
Qualidade da Nossa Visão - Grave na Sinistralidade 
Rodoviária! 

 

Vamos então pôr os olhos, observando o proble-ma:   

 A visão constitui o sentido PRIMÁRIO, substan-
cial e facilitador para a condução de veículos rodoviários 
e outras máquinas.    

 Eis um Importante ponto CRITICO e particular-
mente grave em Moçambique!   

 Quase sempre Olhamos, mas por vezes, não ve-
mos! -  essa a diferença! 
 O Olhar, tem de ser de observador, visto, lido, in-
terpretado, pelo Condutor, e somente isso, lhe permite, 
as facilidades de adoptar e aplicar-se naquele instante, o 
único e correcto acto prevenido!   
 Que credibilidade temos nos resultados provenien-
tes das Clínicas, inclusive Atestados emitidos pelos centros 
analíticos do Estado ? Sentimos os impactos dos excessos 
envolvidos num fácil "comercio" de informalidades lamen-
tavelmente permitido, abrangendo este importante factor, 
"da Qualidade da Visão", o dominante sentido que nos 
permite conduzir veículos automóveis e outras máqui-
nas em segurança!! 
 Caros Chefes e Gestores, devemos dedicar MAIS 
atenção, aos Nossos Motoristas & bem assim, a todos os 
outros Profissionais que  planeiam, inspeccionam, avaliam, 
reparam, seguram, testam, aprovam, fiscalizam e dirigem 
Volantes  úteis e facilitadores da Vida para tantos todos em 
movimento constante nas rodovias do activo económico e 
social no pais.!! 
 Vamos avivar OLHOS  nos OLHOS, motivan-
do-nos ao encontro de mais factos e factores que infeliz-
mente pesam na causa de perda de vidas e toneladas de 
custos derramados em sinistralidade rodoviária. 
 A termos presente: 
 

 Nossos Olhos e a qualidade na visão geram con-
trolo e sustentam acima de 80% das decisões durante a 
condução de um veículo!   

 Olhos  na observação e inspecção das condições de 
Pré-Uso para a operação de uma máquina, no caso, o veí-
culo que nos transporta e toneladas de Km.   

 Olhos  na estrada em frente e simultaneamente mo-
nitorizando 180 graus de varrimento em visao de contro-
lo, faz a diferença!   

 Olhos em activo instantâneo em  controlo dos ins-
trumentos de informação & alerta, operação, manutenção e 
de emergência, disponíveis  a bordo do veículo.   

 Olhos dominando as acções preventivas no alcan-
ce - Repare, por exemplo,  somos guiados pelos Pneus, sob 
comando do Dirigente Condutor do veículo!     

 Observou  atento a condição das rodas/Pneus, e 
rectificou para conformes, antes do desafio da jornada? 
 Quem no impacto das deficiências da Visão? 
 Os Proprietários e Condutores & Mecânicos, 
controlo de logística & assistência técnica aos veículos,.. 
actualizam-se nos exames médicos de visão em conformi-
dades com exigências de desempenhos, idade e frequência, 
ao modo de credibilidade sustentável?   
 O condutor geralmente negligencia e arrisca sobre 
o MAU e ABUSIVO uso do telemóvel enquanto ao vo-
lante e em movimento!  
 Tenha presente que: Sempre que activado este cri-
tico ponto, reduz a sua capacidade de interpretar pela vi-
são, uma perda em cerca de 40% do seu domínio de vi-
são, pela denominada CEGUEIRA não INTENCIONAL, 
provocada e gerada no sentido cognitivo da ocupação pela 
comunicação, sempre que activada via telefónica, normal-
mente em processo no cérebro! 
 Admitindo-se  esta  perda  de  40% (devido ao si- 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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associarmos as deficiências medias da visao num Condu-
tor com idade acima dos 40 anos, teremos um impacto 
negativo por defeito, na ordem de 75 a 80% de perdas na 
interpretação, logo resultam tomadas de decisão desa-
linhadas ao acto e atento da condução! 
 O que se espera?... SINISTRALIDADE agrava-
da!! 
 Olhos na Gestão sobre a manutenção e reparação 
da viatura - a maioria dos condutores profissionais neste 
domínio, nem sabem o que devem de olhar, observar, re-
gistar e agir! 
 A Companhia de Seguros, a credibilidade da A-
pólice - em maioria também pouco sabem ver o que estão a 
segurar! 
 Enfim, deduzimos que guiamos enganados par-
ticipando numa Vasta e Abrangente Equipa de Contri-
buintes.. 
 Nunca se deixe levar pela total dependência do am-
biente da mobilidade e pelas arriscadas opções tomadas pe-
los outros condutores envolvidos, mecânicos, chefes, téc-
nicos, inspectores, policias, fiscais,etc... também sendo 
constantemente enganados pela deficiente visao e todos 
circulamos na Estrada carregada de incidentes e muito RIS-
CO!! 
 Se questionássemos o que se passa com a seguinte 
imagem, observada por um condutor, temos como resulta-
do, uma MONTANHA de respostas e conclusões diversas, 
desajustadas,..logo sinonimo de ALTO RISCO em fuga pa-
ra o Sinistro!! 
 

 

 Mais de 80% da informação que usamos para 
dirigir uma máquina provém da qualidade da visão e 
portanto dependemos seriamente das condições dos nossos 
olhos para que essa visão seja lida, interpretada pelo cé-
rebro e dirigida para a correcta e instantânea decisão. 
 De acordo com o Instituto Internacional para a 
Visão e OMS,  60 % dos acidentes e impactos rodoviá-
rios ao nível mundial, relacionam-se com as condições 
anómalas da visão..!! 
 A mesma fonte indica que pelo menos 25% dos 
Condutores encontram-se Desafiando o RISCO na arena 
das estradas guiando maquinas, sofrendo enganados e 
enganando muitos inocentesdevido a deficiências na 
visão!! 
 Cerca de 2.5 Biliões de pessoas em todo o mundo, 
apresentam deficiências de visão, portanto, podemos de-
duzir que um pesado afecto e impactos certamente contri-
buem para a sinistralidade rodoviária e outras associa-
das consequências! 
 A atitude e o melhor controlo da visão, depende da 
nossa educação cívica, profissional, Formação e apropria-
das actualizações do conhecimento, face a necessidades e 
satisfação de harmonia ao desenvolvimento e culturas lo-
cais. 
 Controla regularmente a sua Visão, por consultas 
ao Oftalmologista?... a resposta honesta será ?,.. Não!! 
 

   

 Deficiências de visão, constituem das mais preju-
diciais e subestimadas acções em todo o planeta!! 
 O apropriado controlo de rotina perante o especial- 
lista, conduz-nos a medidas que efectivamente agem co-
mo Preventivas para a Segurança Rodoviária, porem 
em maioria,  isso infelizmente tem sido  muito  negligen- 
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ciado! 
 Quando se dirigir ao medico especialista da vis-
ta solicitando o exame, não aceite vir apetrechado de 
um papel dito certificado, timbrado e carimbado com 
legalidade, porém, a maioria das vezes somos atendidos a 
troco de um simples despacho administrativo, em lugar de 
uma avaliação do seu efectivo estado, se condicional, ou 
de facto, apto da visão para dirigir uma máquina!! 
 Exemplos: 
 O domínio que os Condutores  DEVEM manter 
como sustentável aplicando e mantendo os 3 a 6 segundos 
como distância de segurança, caso tenham Deficiências 
de visão, nunca tal condição vai conseguir gerir! 
 Os Mecânicos, Inspectores e Fiscais que produ-
zem Diagnósticos, experimentam, testam e avaliam sobre o 
estado técnico e de segurança rodoviária das maquinas,.. 
nunca estarão capazes do objecto, Se se mantiverem no 
activo produzindo desempenhos desalinhados com ma-
nifesto de deficiências na visão! 
 Caso sério, para duvidarmos das capacidades dos 
MUITOS Condutores PROFISSIONAIS no ACTIVO, 
sem deixarmos de parte a efectiva co-responsabilidade 
dos Dirigentes, Gestores, Médicos e Chefias, que em 
maioria também se encontram mal habilitados, pior ca-
pacitados, imprimindo vícios e enganos a Eles próprios 
e aos milhares de muitos outros a guiar,...em constante 
desafio dos perigos rodoviários. 
 Confia na qualidade e segurança dos resultados 
dos exames clínicos da vista?.. e que apenas em alguns 
tem sido aplicados, ou seja,  um RISCO GRAVE para a 
maioria dos nossos profissionais ao Volante! 
 Infelizmente, permite-se tudo, e depois ? ... o aci-
dente ACONTECE e a seguradora que assuma,... 
 Mas o SEGURO, nunca lhe PAGA pela VIDA ou 
nem resolve e evita por uma GRAVE deficiência perdi-
da,... nem tão pouco nos compensa pelos danos, tempos 
perdidos e sofridos!!! 
 Melhor, PREVENIR-mo-nos seguindo um cor-
recto Diagnostico, no entanto, para que o nosso campo de 
visão seja bem interpretado, necessitamos de Capacitar-
mo-nos do apropriado Conhecimento para sabermos co-
mo se deve conduzir uma maquina, ANTES de conti-
nuarmos a desafiar imensos RISCOS e colocando mui-
tos outros inocentes em PERIGO!! 
 Actualize o valor do conhecimento Hoje, acerca 
do veiculo Hoje, e de tudo o que envolve saber bem diri-
gir no ambiente de Hoje,...PREVENIDO, antes que seja 
tarde,..!! 
 Procure apetrechar-se via Formação Profissional 

com Quem tem a competência ACTUALIZADA e firme 
CERTIFICADA capaz para educar e disciplinar valores 
do apropriado conhecimento técnico, para o Capacitar ao 
melhor saber conduzir , usar correctamente, saber 
controlar e manter os meios rodoviários, evitando riscos 
e perigo, não apenas com o seu veiculo, mas 
também partilhando com todos os outros no seu campo 
de visão,  em estrada e ou fora dela e,.. agindo 
constantemente, alinhado por amizade, valores de 
respeito e compromisso, disciplinados para com o meio 
ambiente ! 
 Mantenha-se Atento naquilo que a Sua vista pode 
ver  pois isso, facilita 80% no PREVENIR pelo melhor e 
correcto decidir (lembre-mo-nos caros Condutores & Me-
cânicos, de que naquele instante de RISCO,  teremos ape-
nas cerca de UM SEGUNDO para tomarmos o único alin-
hamento certo, Se? estivermos CAPAZES de sabermos e-
vitar o acidente, o incidente e ou o PERIGO) 
 Este impacto tem sido demasiado SOFREDOR 
para ser deixado esquecido, justo isso,.. tempo para abrir-
mos os olhos, vermos, avaliarmos e melhor decidirmos 
sobre o que deve realmente ser feito,  antes que o risco 
nos guie ao acidente.■ 
 

Vale reforça actuação 
sustentável em Moatize 
 
 Tete (O Autarca) 
– A mineradora Vale Mo-
çambique está implemen-
tando uma série de projec-
tos com o objectivo de e-
voluir nos seus sistemas de 
controles ambientais e mi-
nimizar os impactos nas o-
perações de Moatize.   

 Segundo uma nota 
recebida na nossa Redac-
ção, dentre as acções em 
curso destacam-se a am-
pliação e reforma dos sis-
temas de supressão de po-
eira nas vias e instalações 
internas e do processo de 
monitoramento da qualida-
de do ar, ruído e vibração.     

 No  âmbito  social, 

a Vale realiza obras para 
reforçar a segurança da co-
munidade. Uma dessas o-
bras é o cercamento da á-
rea de operação mineira 
para proteger a comunida-
de, evitando que morado-
res se aproximem dos e-
quipamentos de grande 
porte, como camiões e es-
cavadeiras, etc.    

 Também está a ser 
ampliado a rede de distri-
buição de água para as co-
munidades vizinhas, assim 
como, a construção de be-
bedouros para o gado e 
ampliação dos pontos de 
fornecimento de lenha pa-
ra a comunidade.■ (R)  
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Encerrada 9ª edição da Campanha Nacional de 
Segurança Rodoviária  

um desafio que a ÍMPAR se propõe no 
quadro da sua Responsabilidade So-
cial, com maior incidência nas cama-
das mais vulneráveis do ponto de vista 
de Segurança Rodoviária.  
 “Acreditamos que o teatro uti-
lizando as crianças como actores, me-
lhora a sua compreensão em relação às 
regras de trânsito. Para a 10ª Edição 
esperamos ser mais  abrangentes  e,  de  
 

forma paulatina, vamos palmilhar todo 
o país com objectivo de ensinar as 
crianças matérias sobre a Segurança 
Rodoviária” - acrescentou Momade 
Mucusse. 
 A Campanha Nacional de Se-
gurança Rodoviária é organizada pela 
Seguradora Ímpar em parceria com a 
Polícia da República de Moçambique – 
Departamento de Trânsito do Coman-
do Geral e com o Instituto Nacional de 
Transportes Terrestres – INATTER.■  

 

 Maputo (O Autarca) – A 9ª 
edição da Campanha Nacional de Se-
gurança Rodoviária foi encerrada no 
mês de Outubro, com a apresentação 
de uma peça teatral pelos alunos da Es-
cola Primária 25 de Junho, Rua 7, na 
cidade de Maputo.  
 O evento foi organizado pela 
ÍMPAR e contou com a presença dos 
agentes da Polícia de Trânsito, profes-
sores de seis escolas da cidade de Ma-
puto e representantes da Seguradora.  
 A peça teatral consistiu numa 
simulação de situações de trânsito que 
resumem os ensinamentos transmitidos 
pelos agentes da Polícia de Trânsito 
nas palestras que foram proferidas nas 
escolas no decurso da campanha.    

 As personagens retratam cenas 
que ensinam os cuidados que as crian-
ças devem ter para efectuarem uma tra-
vessia segura de via pública e chama à 
atenção dos condutores de qualquer ti-
po de veículo para as regras elementos 
de trânsito, nomeadamente o sinal pa-
ragem, as passadeiras para peões, as 
lombas, o uso de pontes aéreas pelos 
peões e a interpretação dos sinais lumi-
nosos dos semáforos.    

 Como forma de tornar as 
crianças mais prudentes, a peça teatral 
foi complementada por um treinamen-
to feito pela psicóloga forense Dália 
Matsinhe, que ensinou às crianças as 
formas de agir perante diferentes situa-
ções nas estradas. Para tanto, foram u-
sados diferentes jogos e brincadeiras 
como metodologia de reflexão.    

 Para Momade Mucusse, Direc-
tor da Unidade Técnica Automóvel na 
ÍMPAR, a 9ª Edição não foi apenas 
mais uma da Campanha Nacional de 
Segurança   Rodoviária,  mas  foi  mais  
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 No dia 28 de outubro de 2018 haverá o 
segundo turno das eleições em todo território 
brasileiro. Uma coligação de “super-heróis” 
chegou. Será que darão conta do recado? O 
Brasil necessita de um superman que com seus 
poderes extraterrestres veja e ouça com justiça 
real, tudo o que se passa. Um homem-de-ferro 
que, com sua armadura enfrente todos os ma-
los do palácio no planalto de Brasília. E, ainda 
um homem-aranha trepador e antenado com 
teias em todo canto dos corredores para sentir 
as vibrações que circulam. Temos ainda muitas 
opções, até o famoso Bruce Waine, o Batman, 
que com seu cinto de mil e  uma  utilidades  dê  
 

jeito no Congresso Nacional.  Porém, o que 
importa mesmo, não são os super-heróis norte-
americanos da ‘Marvel Comics,’ mas sim os 
homens e mulheres verdadeiramente brasilei-
ros que farão do Brasil um país melhor, ressur-
gido do abismo. 
 A solução tem de ser bem-brasileira.      
Nesse contexto, “navegar é preciso” nas ondas 
turvas do candidato apurando sobre o seu pas-
sado político, ético e pessoal.  
 Não se deve votar por votar por este ou 
por aquele por estar na moda mediática do 
WhatsApp, Twitter, “Facebooksen,” ou no es-
cambau. (Segue na página seguinte)       
 

Fala-se de que o povo brasi-
leiro vai ficar vacinado. Cuida-
do, que tem vacina que em 
vez de curar mata, e nem é 
boa pra tosse. Na política i-
gual. Tem candidato que pro-
mete transformar o Brasil nu-
ma terra de gangster legaliza-
do para combater o gangste-
rismo ilegal. Assim o poder 
cai na rua! 
Silvya Gallanni© 

No Brasil foi criado um vazio de poder, político e empresa-
rial, ocupado por alguns super-juízes. Faz lembrar a Grécia 
Antiga dos super-legisladores que condenavam a torto e a 
direito os poderosos, e depois caíram. A história serve pa-
ra não se repetirem os erros. Silvya Gallanni© 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

 

SERÁ QUE OS “SUPER HERÓIS” 
DOS QUADRINHOS CHEGARÃO 
AO CONGRESSO BRASILEIRO? 

MAS A SERVIÇO  DE QUEM? 
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mos em várias ditaduras militares. Não tín-
hamos voz e nem tão pouco liberdade de 
dizer o que pensávamos, mas com respeito 
mútuo. Muitos no Brasil de hoje (outubro 
2018) vão na moda de seguidismo do “es-
touro da boiada” de campanha eleitoral em 
festa, rumo a um abismo ainda maior que o 
anterior. Há um dito português antigo que 
diz: “Pior a Emenda que o Soneto.” Isto é, 
você apoiar quem faz você de trouxa. É 
que, ‘vacina ideológica de cascavel’ para 
curar os males da sociedade é coisa de lou-
co.   
      …Só não enxerga quem não quer, ce-
gado com o abuso do slogan da palavra 
“corrupção” e da aplicação politizada da 
justiça… É que há mais vida para além da 
alta-finança que gira os negócios das Em-
presas que geram empregos e dos Bancos 
que acumulam lucros com os juros dos din-
heiros depositados dos pobres e dos ricos. 
Por outro lado, diz-se que a democracia de 
hoje esteja em crise, pela obtenção de po-
der por certos políticos que não pensam no 
cidadão que o elegeu como um igual. Se os  
 

políticos brasileiros ganhassem apenas um 
salário mínimo, sentiriam melhor a cares-
tia de vida. Contudo, quem sabe o ‘grande 
Thor,’ o homem do trovão, com o seu mar-
telo mágico poderá fazer um país melhor? 
Quê nada! Para quê importar mais super-
herói gringo se temos o nosso brasileiríssi-
mo Tupã ‘super-herói’ guarani, esquecido 
criador do Brasil, que um dia defendeu os 
pobres guaranis e aruaques exterminados 
na Amazónia, e de Piratininga ao Maran-
hão, para os colonos ficarem com as ances-
trais terras férteis para o gado e campos de 
soja, e madeiras? 
 No passado foi o ciclo do açúcar e do 
café que tanta dor e sangue trouxe ao escra-
vo raptado da África para glória e riqueza 
do colono europeu, falido na Europa. O 
problema, hoje, é que algumas oligarquias 
euro-descendentes, brasileiras, com sauda-
des de Benito Mussolini, não querem um 
Brasil mais brasileiro. Querem um regresso 
ao passado colonial do século XIX (19)!■ 
Silvya Gallanni©2018 
Arte ‘Guarani’ de Natalie Duarte (excerto): 
Pintura «ANHANGÁ versus TUPÃ» 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 


