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ISCED Realiza Primeira Cerimónia de Graduação
Beira (O Autarca) – O
ISCED – Instituto Superior de Ciências
e Educação a Distância, com sede na
cidade da Beira (Sofala) e centros de
recursos em `todas provincias do país,
cumpriu hoje, sexta-feira (21JUN19),
uma etapa importante da história da
instituição: A Realização da Primeira
Cerimónia de Graduação, que coincide
no ano em que a instituição que oferece cursos a distância do primeiro e segundo ciclos do sistema de ensino superior celebra o quinto aniversário.
Na sua primeira cerimónia de
graduação que contempla finalistas dos
centros de recurso da Beira, Chimoio e
Tete (zona centro), o ISCED lançou
hoje para o mercado de trabalho 201
quadros superiores com o nível de li-

Parte dos primeiros graduados do ISCED

Eng. Domingos Braz, Director-Geral do ISCED

cenciatura em Administração Pública,
Ciências Políticas e Relações Internacionais, Contabilidade e Auditoria, Direito, Gestão Ambiental, e Gestão de
Recursos Humanos. Do universo dos
graduados salienta-se 76 são do sexo
feminino, 104 foram assistidos no cen-

tro de recurso da Beira e o finalista
mais velho tem 69 anos de idade.
O Director-Geral do ISCED, o
Eng. Domingos Braz, afirmou que o
acto constitui um marco histórico indelével na vida da instituição.
O ISCED desafia tornar-se um
agente dinamizador e proactivo na formação de quadros em Moçambique.■

Frase: A motivação não é a fórmula mágica para atingir o sucesso, mas
certamente garante o caminho mais rápido para o alcançar!
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ANAM inteira-se do Plano de Reconstrução e
Resiliência da Beira pós-Idai
0

Beira (O Autarca) – O Plano
de Recuperação e Resiliência da Beira
elaborado pela edilidade local com assistência técnica de especialistas internacionais, no rescaldo do ciclone Idai
que atingiu a urbe em 14 de Março último, tem suscitado o interesse de vários segmentos, porquanto trata-se de
uma iniciativa pioneira para responder
os desafios impostos pelas mudanças
climáticas.
Várias cidades e vilas moçambicanas, sobretudo localizadas na costa
do Índico, estão expostas riscos sérios
de desastres idênticos ao registado na
Beira quando da passagem do ciclone
tropical Idai. A época ciclonica em
Moçambique ocorre anualmente e a
que tomar atitudes proactivas para o
enfrentamento do cenário.
Foi nesse contexto que o autar-

ca da Matola, a cidade metropolitana
da grande capital Maputo, Calisto Cossa, na qualidade de Presidente em exercício da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAM) reuniu-se ontem, quinta-feira (20JUN19),
na cidade da Beira, com as autoridades
autarquicas locais com objectivo de inteirar-se do Plano de Reconstrução e
Resiliência da urbe – pós ciclone Idai.
Calisto Cossa foi recebido pelo
Vereador da Área de Cooperação Institucional e Desenvolvimentop Humano,
José Moisés, em representação do edil
da Beira, Daviz Simango, que se encarregou de explicou de forma pormenorizada o contexto do plano. Trata-se
de um plano que aborda as necessidades imediatas de recuperação, aplicando os princípios de 'reconstrução melhor' e 'redução do risco de desastres',

Pormenor do encontro havido ontem na
cidade da Beira entre o Presidente da
ANAM, Calisto Cossa (a esquerda) e o
Vereador José Moisés

com uma ampla gama de estratégias e
planos que visam tornar a Beira uma
cidade resiliente.
O Plano de Recuperação e Resiliência da Beira centra-se nos sectores sob a alçada do Município, estando
alinhado com a metodologia nacional
de avaliação das necessidades após desastres; e aborda uma gama mais ampla de intervenções de recuperação e
resiliência.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

21 de Junho de 1950 … Artur GarridoJúnior
Conheci o Arturinho na década de 60. Esse gosto
pela música, quero acreditar que por influência do pai, o
saudoso Artur Garrido, fê-lo ingressar em vários conjuntos
da época com destaque, julgo eu, para os “Beatnicks”, grupo que em 1969 assina um contrato para actuar em Angola
por 3 meses. No início de 1970 deslocam-se a Lisboa, onde
vão substituir “Os Rocks” na discoteca “Porão da Nau”.
Das muitas facetas da sua vida artística recordo-me
da sua passagem pela EME, uma empresa de entretenimento e organização de espectáculos ou ainda da forma como
ele e toda a sua equipa, que acabava de montar a amplificação sonora no Pavilhão do Maxaquene para a fase final
dum “Africano” de Basquetebol, mobilizou o público para
uma importante vitória, arrancada naturalmente pelo envolvimento dos jogadores da nossa Selecção, mas também pelo “empurrão” que Arturinho deu, fazendo de “Rosita” do
conjunto “Livity”, uma espécie de elemento catalizador.
De Artur Garrido Júnior recordo várias actuações,
algumas das quais no Restaurante Zambi, de parceria com
o seu pai, ou ainda do seu contributo, em 2002, com a canção “Ana”, magistralmente cantada ao sabor do blues, no
CD acústico de homenagem a Fany Fumo.
A sua mais recente obra discográfica está gravada
num CD dum grupo denominado “Goodies Jazz Gang”, de
parceria com Renato Quaresmo ao piano, Ivo Costa à bate-

ria e Marino de Freitas no baixo. Algumas das canções deste conjunto podem ser ouvidas na plataforma YOU TUBE.
Artur Garrido Júnior nasceu no solestício de verão
(21 de Junho) de 1950. Completa hoje os seus 69 anos de idade. Parabéns Arturinho. Que contes muitos mais. Sempre
com saúde. E (já agora) que venham mais “Oldies”.■

CMAL-Sofala preocupado com aumento de
conflitos laborais no período pós-Idai
Beira (O Autarca) – A directora do Centro de Mediação e Arbitragem Laboral (CMAL) de Sofala, Carla
dos Santos, disse estar preocupada com
o aumento de casos de conflitos laborais que dao entrada na sua instituição
a necessitar de resolução.
Segundo a fonte, o cenário acentuou-se no período pós-Idai, no

qual muitos trabalhadores perderam
emprego através de despedimentos,
num regime que tem originado conflitos nas empresas.
Carla dos Santos referiu que
antes da ocorrência do ciclone tropical
Idai, a instituição recebia uma média
mensal de 80 a 90 casos, mas após a
calamidade o número disparou para en-

tre 110 a 120 casos mensais.
Com vista a prevenir casos de
conflitos laborais, o CMAL-Sofala
promoveu esta semana, na Beira, um
seminário que juntou os empregadores
locais, para desenhar estratégias que
permitam a resolução de contendas no
local de trabalho e de forma amigável.■ (Francisco Esteves)
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DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no âmbito
do cumprimento do Plano Anual de Manutenção Preventiva da EDM e da HCB, haverá interrupção no fornecimento
de energia eléctrica, no próximo dia 23 de Junho (Domingo) do corrente ano, nos seguintes moldes:
Domingo, dia 23/05/2019
Cidade de Maputo
Das 06:00 as 15:00horas devendo afectar os bairros de Magoanine, 3 de Fevereiro/Policial, Costa de Sol,
Laulane, Malhazine, Chihango, Pescadores e Mapulene;
Província de Manica
Das 05:00 as 16:00horas devendo afectar os distritos de Báruè, Gondola, Guro, Macate, Machaze, Macossa,
Manica, Mossurize, Sussundenga e Tambara;
Províncias de Sofala
Das 05:000 as 16:00horas devendo afectar toda a província de Sofala;
Províncias de Tete
Das 05:000 as 16:00horas devendo afectar toda a província de Tete;
Províncias de Zambézia,
Das 05:000 as 16:00horas devendo afectar toda a província de Zambézia;
Província de Nampula
Das 05:00 as 16:00horas devendo afectar a cidade de Nampula, a Vila de Namitile, e os distritos da Ilha de
Moçambique, Malema, Murrupula, Meconta, Ribàuè, Angoche e Lalaua;
Províncias de Niassa
Das 05:000 as 16:00horas devendo afectar toda a província de Niassa; e,
Província de Cabo Delgado
Das 05:000 as 16:00horas devendo afectar toda a província de Cabo Delgado.
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser consideradas como estando permanentemente em
tensão.
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das zonas acima indicadas, assim como para o
público em geral a EDM endereça sinceras desculpas.
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIOQUE, EP.
DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA
Av.Filipe Samuel Magaia, no 368, 1o Andar
Telef. 21353600
Fax. 21369677
Maputo – Moçambique
Maputo, aos 19 de Junho de 2019

Iluminando a Transformação de Moçambique
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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

Se, Pelo Menos os Profissionais do Volante
Estivessem Alinhados com a Estrada!
A mobilidade rodoviária pode ser pacífica, económica, segura e confortável,
Porém, ainda estamos muito dependentes de, elegermos os necessarios valores comportamentais e procedimentos, requeridos e adoptados em actualização continua... face ao presente desenvolvimento que notamos estar a avançar em velocidade excessiva, para o nosso ambiente!
Se, pelo Menos os Profissionais do Volante e
bem assim, os Técnicos de alguns pressupostos servicos de
assistência, Supervisores e Inspectores, estivessem alinhados com os Veículos e com a Estrada,..?
Ja certamente reparou que as nossas realidades no
movimento rodoviário, ..são outras, quando comparadas
mesmo com os povos vizinhos,..nos momentos da educação e culturas, que marcam nos actos, expressivas diferenças!
Vejamos hábitos simplificados;
O domínio sobre os conteúdos disponíveis no manual de bordo, o livro que deve sempre acompanhar o veículo, sobre as instruções de uso e manutenção, contém informações valiosas que facilitam aos condutores, mecânicos e chefias, a identificarem equipamentos e seguirem
procedimentos dedicados, de boas práticas em economia e
toda a segurança.
Deve ser lido, pelo menos uma vez e entender-se
como se deve consultar os assuntos, sempre que necessário.
Eis uma questão de valor educação, actualizados e
adoptivos princípios de cultura em beneficio e respeito pela disciplina profissional.
Para facilitarmos o efeito?
Senhores Agentes e Representantes de veículos rodoviários, Proprietários e Gestores de frota dos veículos,

para Quando a disponibilidade dos "manuais sobre a correcta operação" entregues na língua de trabalho a favor de
Quem vai efectivamente usar a máquina?
Caro Condutor, consulte o referido manual, tome
notas, por exemplo, sobre o correcto uso dos equipamentos
de segurança activa e passiva, nomeadamente, sobre os pneus, os níveis dos fluídos, os simbolos na instrumentação
a bordo, os cintos, os airbag, o ESP, como proceder correctamente ao arranque do motor quando a carga da bateria está em baixo,..entre muitos outros alinhamentos de importância para Quem deve, saber ANTES de, como conduzir
prevenido e atento!
Neste manual, encontram-se as correctas respostas
e soluções, entre muitas, por exemplo, de se evitar, o caso
da paragem sobre o capim seco, um dos actos e maus hábitos dos condutores, que constitui elevado risco de incêndio,
pois o sistema de escape, encontra-se muito quente (normal
da operação) e se em contacto com o capim seco (vulgar
nesta época do ano), torna-se fácil a ignição do incêndio e
pode arder o veículo.
Outro importantissimo apontamento de segurança
passiva, relaciona-se com os AirBags que não protegem os
ocupantes, se a condição prévia do correcto uso e aplicação
dos cintos de segurança, se não estiverem em uso de total
conformidade.
Verifique e certifique-se de que durante a operação
de reabastecimento do combustivel nas Estações, quando
ordenar Tanque Cheio, acompanhe o procedimento e logo
que a pistola de enchimento faz o disparo automático, pare
nesse momento e evite acrescentar mais combustível.
Isso permite uma folga/espaço, que fica com Ar,
sendo facilitador, por segurança, no caso de um Acidente
enquanto ainda tanque cheio, essa folga evitará o rebenta-

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

BEIRA
SOFALA

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br
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mento imediato do tanque de combustível, eventualmente
forçado pelo sinistro sofrido.
Resumo, não aceite nunca permitir nem fazer o enchimento de combustível até ao topo máximo junto ao bocal de entrada. Aquilo constitui um elevado Risco muito
próximo do Perigo!
Por outro lado, Evite circular com o veículo com o
tanque combustível quase vazio, chamada reserva, com apenas 6 ou 8 litros. Isso traz problemas na própria bomba,
forçando-a a enviar para os filtros, e todo o sistema de injecção fica prejudicado, pelo envio de todos os resíduos e
àgua, normalmente acumulada no fundo dos tanques, devido a condensação, durante meses ou muitos anos.
Apesar de sinalização adequada nos instrumentos,
a distracção do condutor e ou negligência pode causar um
grave sinistro, por descontrolo em falha repentina do motor. Além de acentuada despesa/custo fora do previsto, que
vai provocar em oficina.
Procure rodar com prioridade pelo método do tanque cheio, estará sempre pronto para ter resposta em emergência e o veículo consome menos, porque na ausência de
combustível, tem Ar, este proporciona mais evaporação e
perdas que representam pesados custos ao longo do tempo.
Não proceda com bruscas acelerações nas manhãs,
ou após longas horas de estacionamento, para efectuar o aquecimento do carro e do motor. Nos sistemas actuais de
injecção, isso provoca consumos adicionais, avarias e desgastes prematuros.
Deve fazer o arranque do motor e iniciar imediatamente a marcha, com moderação e acelerar controlado, apenas durante os primeiros 4 a 5 minutos.
Se deseja controlar a condução, economizando
combustível, não use o recurso de aditivos no ólèo do motor e muito menos no combustível.
Proceda em conformidade com os procedimentos e
métodos preventivos instruidos por Especialistas credíveis
e Certificados, pelas disciplinas tecnológicas para aplicativos diagnosticados e orientados a uma Condução Defensiva que lhe facilitam identificar o risco e saber agir no modo económico e seguro, aplicando os apropriados e atempados valores de comportamento e procedimentos para dirigir disciplinado, moderando as velocidades e mantendo as
distâncias de segurança, preventivo de fuga, quer em movimento ou de paragem, relativamente ao outro veículo ou
obstáculo à frente.
Caso a Estrada e o Ambiente o permita, em lugar
de se aplicar numa velocidade limite de 120Km/h, opte por
reduzir para um cruzeiro de 90 a 100Km/h, com domínio
muito mais seguro, poupa certamente além dos 30% e chega 10 minutos depois, num percurso de 200Km.
Que diferença? ..Basta antecipar-se os 10 minutos
na partida.
Evite acelerações e travagens bruscas, pois devido
a isso, seguem-se necessariamente compensações semelhantes e por isso consome e desgasta a maioria dos meios
móveis e rolantes prematuramente, na mesma màquina.
Procure adoptar a conduta da harmonia e suavida-

de, saiba usar a caixa e o motor, (tanto na versão manual ou
automática) evite incidência nos travões, isso garante mais
segurança e redução de consumos em modo bastante significativo. (aprenda como agir, para no caso de emergência,
como reduzir a velocidade fazendo uso da caixa automática)!
Os Pneus, constituem o componente mais importante para conseguir uma rodagem, segura, económica e confortavel. Verifique pela manhã o estado dos Pneus, antes de entrar para o veículo, e repita após longo período de estacionamento, ou ainda a cada 2 h numa viagem
de longo curso.
Devemos observar se a pressão do ar, nos parece
normal e em caso de dúvida, conferir e proceder aos acertos, o mais perto possível, sem provocar aquecimento.
N.B,. a baixa pressão nos Pneus tem sido a principal causa dos rebentamentos, reduzida eficâcia nas travagens, perdas de trajectória, instabilidade descontrolada
do veículo, excessivos consumos vários e alinhamento directo a surpreendentes e Graves acidentes!
Tenha presente de que os Pneus é que guiam o
carro, enquanto o Condutor é responsável por dirigir a
máquina, ou seja conduzi-la.
Assegure-se de que o veículo que o transporta, possue as revisões mecânicas em ordem e conformes com o
plano de Manutênção recomemdado pelo Construtor da
marca e modelo, que consta no livro de Bordo emitido pelo
Fabricante.
Não dê simplesmente ouvidos a certos mecânicos e
Encarregados curiosos pelo negócio, infelizmente ainda em
maioria (porque não se actualizam, frequentando formação,
e muito pouco leem os livros, continuam a impor-nos regras do passado), e por Não respeitarem as recomendações
dos Fabricantes.
N.B,. a experiência empirica deles, não pode superar o valor dos conhecimentos técnicos de concepção e
dos longos testes efectuados e provados pela Engenharia
das marcas e modelos, Construtores dos veículos.
Sempre que solicitar serviços em oficinas, seja claro e preciso daquilo que necessita e assegure-se do que fica
anotado e confira se tudo realizado conforme. Peça sempre
uma cotação prévia.
O domínio tecnologico e na especialidade, representam no meu caso 40 anos, de constante aprendizagem a
satisfazer Serviços de engenharia e práticas na Manutenção
e Assistência técnica, para além das permanentes actualizações, provam o saber suficiente para facilitar valores operacionais, económicos e preventivos de risco, ao Cliente
interno e externo, com o melhor respeito que Ele merece,
face ao correcto uso de uma máquina rodoviária servindonos a muitos e tantos, dependentes da mobilidade, sejam individuais privados, ou em serviços de passageiros e cargas.
Seja Você, caro Condutor, a agir correctamente
agora, Hoje e Sempre, pela mudança que quer ver na estrada.
ﺎت

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣ ﻊ أطﯿ ﺐ
اﻟﺘﺤﯿ.■
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 6
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de
Arte produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal
Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.
A Propaganda Política servindo-se da ARTE
Desde os tempos muito antigos que a Arte é
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá
prestígio e mobiliza. No caso específico do Calendário
Tempo, de Abril 1983 até Março 1984, não foi assim.
A execução desse calendário (bilingue) partiu de uma
iniciativa privada do seu promotor Mphumo JOÃO
Craveirinha com a então ‘Tempográfica,’ em 1982.
(Vide descrição na epígrafe acima).
À esquerda, a representação duma obra do
pintor Naguib Abdula, mais tarde, abusivamente
utilizada para ilustrar o MÊS de AGOSTO 1983, com
o ‘carimbo oficial’ do 4º Congresso e do slogan: “A
vitória constrói-se com o trabalho diário de cada um
de nós.”
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 7
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de
Arte produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal
Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.
A Propaganda Política servindo-se da ARTE
Desde os tempos muito antigos que a Arte é
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá
prestígio e mobiliza. No caso específico do Calendário
Tempo, de Abril 1983 até Março 1984, não foi assim.
A execução desse calendário (bilingue) partiu de uma
iniciativa privada do seu promotor Mphumo JOÃO
Craveirinha com a então ‘Tempográfica,’ em 1982.
(Vide descrição na epígrafe acima).
À esquerda, a representação duma obra do
pintor Domingos Santana Afonso, mais tarde,
abusivamente utilizada para ilustrar o MÊS de
SETEMBRO 1983, com o ‘carimbo oficial’ do 4º
Congresso e do slogan: “O segredo da vitória reside
no homem que estuda os problemas para os resolver.”
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