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Dia está muito quente hoje na Beira e o INAM diz
que o aquecimento irá continuar até amanhã
Beira (O Autarca) – O dia
hoje (20OUT2020) – tal como já havia
sido previsto ontem pelo INAM – está
de facto muito quente, particularmente
na cidade da Beira onde desde o amanhecer predomina sol escaldante e bastante calor. É um estado de tempo que
está a afectar grande parte do país, particularmente as províncias do sul e
centro, onde a previsão das temperaturas apontava uma variação entre 37 a
40 graus célsius.

Frase:

Há momentos, o Delegado
Provincial do INAM em Sofala, Achado Jamal Paiva disse ao O Autarca que
o estado do tempo ainda não atingiu o

Se todos os insectos viessem a desaparecer da Terra, em 50 anos toda a vida no
planeta desapareceria. Se todos os seres humanos desaparecessem da Terra, em
50 anos todas as formas da vida floresceriam – Jonas Salk, Médico

pico, pondendo acontecer até meio da
tarde e revelou o actual estado de tempo irá prolonger-se até o dia de amanhã. A temperatura mais alta atingida até ao momento na cidade da Beira foi
de 30 graus célsius.
Achado Paiva explicou que
“por causa da humidade relativa actual
a sensação termíca parece que está aquecer muito hoje na Beira, mas se
fosse numa zona de menor humidade
eventualmente não se sentisse a mesma
sensação”, que está a provocar mal estar em pessoas sensíveis ao calor.
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Memórias do idai transformado em livro patrocinado pela
edilidade beirense
Beira (O Autarca) – O idai
(ciclone tropical que devastou a cidade
da Beira e algumas regiões do centro e
sul do país entre o entardecer do dia 14
e madrugda de 15 de Março de 2019)
tornou-se uma referência indelével so-bretudo quando se refere ao histórico
recente da Beira. A magnitude do idai
tornou-o fenómeno mais devastador
uma vez visto no hemisfério sul. Um
dos acontecimentos mais extraordinário do ponto de vista de impacto directo registado em África e no mundo.
E o Conselho Autárquico da Beirea
(CAB), uma das instituições entre todas que se destacou na linha da frente
no momento imediatamente a ocorrência e prossegue trabalhando sem trégua
para apagar as marcas do idai, desde a
primeira hora defendeu a importância
de tornar histórico o acontecimento.
Esta segunda-feira, ontem (19OUT
2020), com o seu patrocínio foi lançada a primeira obra literária que retrata
a passagem do idai. Trata-se do livro
MEMÓRIAS DO IDAI, que conta com
a participação de vários escritores e autores. O Vereador Institucional no
Conselho Autárquico da Beira, José
Manuel, em representação do Presidente da Autarquia, Daviz Simango, referiu que o idai, incontornavelmente, está
na mente de cada cidadão desta autarquia. “Este livro irá enriquecer as nossas bibliotecas e a geração vindoura terá oportunidade de reviver o que aconteceu naquelas datas”. De salientar que
a forma como a Beira sobreviveu e tem
conseguido reerguer-se da imensurável
destruição tem despertado interesse de
destacados sectores (de dentro e fora

do país), sobretudo a academia que se
preocupa em estudar fenómenos baseados em factos palpáveis. É assim que
grupos de estudantes de importantes universidades do mundo não tem poupado esforço e tempo para realizar excursões até a Beira para, além de ouvir
contos na primeira pessoa sobre a ocorrência, apreender histórias de expe-

Manuel Gonçalves é o novo viceFaustino Fumo Muquingue
ministro dos NEC carnação
Uqueio para o cargo de Chefe do ProMaputo (O Autarca) – Manuel José Gonçalves é o novo ViceMinistro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação. Foi nomeado ontem pelo
Presidente da República, Filipe Nyusi.
A data da sua nomeação para vice da
diplomacia moçambicana, Manuel José
Gonçalves exercia o cargo de Chefe do
Protocolo do Estado. Ainda ontem, o
Presidente Nyusi nomeou Ivete da En-
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tocolo do Estado. Em Setembro, Nyusi
exonerou Pedro Comissário Afonso do
cargo de Vice-Ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação para nomea-lo Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário e Representante Permanente da República de Moçambique
junto da ONU, em Nova Iorque, uma
função que o mesmo já havia exercido
no passado recente. (Redacção)
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riências de sobrevivência e recuperação. Diversas personalidades que participaram do e-vento de lançamento do
MEMÓRIAS DO IDAI elogiaram a
iniciativa do Conselho Autárquico da
Beira e esperam que mais entidades
promovam parcerias do genéro, pois
contos sobre o idai são considerados
“inesgotáveis”.■ (Érica Chabane)
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DE VEZ EM QUANDO...
●por Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

«MAUS CHEFES» E MEDÍOCRES,
NEM VELOS!...

F

az muito bem ir ao Ginásio, seguir uma dieta regrada, em evitar tabaco, álcool, noitadas e por aí adiante. O
seu coração agradece. Mas se quer mesmo garantir a sua
sobrevivência, e apesar da dificuldade em encontrar novos
empregos, fuja a sete pés dos chefes incompetentes, irascíveis e injustos que pululam por Moçambique, porque o efeito desta gente sobre a sua saúde pode revelar-se mortal.
Pelo menos é o estudo de uma Equipa sueca que acompanhou mais de três mil trabalhadores homens, com idades entre os 18 e 70 anos.
A primeira tarefa pedida às “cobaias” (no bom sentido do termo, claro está!) foi a de que avaliassem a competência e o carácter de quem geria o seu trabalho. Depois,
durante uma década, a sua saúde foi sendo avaliada, Registando-se neste período 74 casos de empregados vítimas de
problemas cardíacos graves, nalguns casos até fatais. Do
estudo à lupa de todo este trabalho, foi possível perceber
que existe, de facto, uma relação directa entre a doença e os
maus Chefes. Era esse o factor de risco que todos tinham
em comum, e que assumia mais peso do que factores de risco como o tabaco, o álcool, as noitadas, a falta da Boa Alimentação ou a falta de exercício. Perceberam também que
os efeitos secundários dos «chefes maus» e medíocres era
independente do tipo de trabalho desempenhado, da classe
social a que pertenciam, das habilitações que possuiam e
incluisvamente do dinheiro que tinham na sua conta bancária. Descobriram, ainda, que o efeito de «um incompetente»
a mandar que provocava é cumulativo, ou seja, se trabalhar
para um idiota aumenta em 25% a probabilidade de um enfarte, essa probabilidade crescia para 64% se o trabalhador
se mantivesse naquela situação por mais de quatro anos.
A explicação é relativamente simples: quando alguém se sente desvalorizado, com um vencimento miserá0vel — que é o “pão nosso de cada dia” entre nós —, sem apoio, injustiçado e traído, entra em stress agudo que leva à
Hipertensão e a outros distrúrbios que deterioram a Saúde

São os Trabalhadores que mais sofrem com os «Maus Chefes»...

do trabalhador. Daí a importância do apelo que estes especialistas fazem de que as estruturas estejam atentas e «abatam» rapidamente os “Chefes” e os “Mediocres” que não
merecem sê-lo. Este é, em suma, a melhor solução que aqui
deixamos em termos de Aviso.
No nosso País os «Maus Chefes», «Os Medíocres»
e «Os Incompetentes» são “uma praga” que cresce diariamente, a olhos vistos, em quase todas as áreas da Sociedade
Moçambicana, com particular incidência nas Grandes, Médias e Pequenas Emprsas — privadas ou institucionais —,
nos Estabalecimentos Bancários, nos Ministérios, nas Forças Armadas, na Saúde e no Ensino. É uma Realidade confrangedora e lamentável, reconhecemos e que precisa urgentemente de sofrer profundas mudanças de raíz e substituir quem deve ser substituído — embora alguns dos «Analfabetos» que conhecemos por aí até sejam «doutorados»!! É preciso colocar as pessoas nos seus devidos lugares e encontrar chefias responsáveis, competentes, qualifycáveis e sérias.
É uma situação que se arrasta há décadas — não
tenhamos dúvidas disso! —, desde que Moçambique se tornou um País Independente, Democrata e Livre a partir de
1975. Há que “arrumar” «a casa moçambicana» quanto antes, Senhores ...■
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