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Desenvolver a Beira com mais saúde e mais vida
Beira (O Autarca) – Desenvolver a Beira com mais saúde e mais
vida é a ordem transmitida ontem pelo
Presidente do Conselho Municipal da
Beira, Daviz Simango, por ocasião da
celebração do 20 de Agosto, dia da
Beira que assinalou nesta quinta-feira o
113º aniversário da sua elevação à actual categoria de cidade.
Em meio da pandemia da covid-19 que veio criar um novo normal,
a Beira celebrou o seu aniversário num
ambiente totalmente diferente do tradicional. Foi realizado um acto restrito

Frase:

na Praça do Município para simbolizar
o protocolo, que incluiu uma cerimónia
tradicional vulgo kupacha na qual as
autoridades tradicionais da urbe evoca-

A sua Estrada é somente sua. Outros podem até
acompanha-lo mas ninguém pode andar por você!■

ram os espíritos (antepassados) para a
prosperidade da cidade.
O Presidente do Conselho Municipal da Beira, Daviz Simango lamentou o facto de a celebração não ter
tido o coro tradicional em virtude do
cumprimento das medidas de prevenção e combate a pandemia da covid-19,
mas disse acreditar que com solidariedade e fraternidade a Beira continuará a
desenvolver com mais saúde e mais vida e que melhores dias virão.
O breve discurso a tónica gravitou em torno da problemática imposta pela covid-19. “É hora de união e
solidariedade à distância para vencerCÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/08/2020
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mos esta batalha histórica e em breve
podermos voltar a abrir as nossas portas e nos abraçarmos sem medo” – afirmou, tendo salientado que “é nos momentos difíceis que tiramos lições para
novos aprendizados e desenvolvermos
formas diferentes de tocar a nossa sociedade e demonstrar a nossa responsabilidade na prevenção da pandemia”.
Daviz Simango sublinhou que
toda crise tem início, meio e fim, “e
não sabemos ainda em que ponto estamos, mas sabemos que tudo isto vai
passar”.

Destacou que o momento é de
pensar na saúde pública, evitando deixar que o desespero tome conta de nós
e evitando deixar se levar pela pressão.
“Temos de continuar a trabalhar juntos
para contornarmos as adversidades e
construirmos uma cidade melhor. Somos criativos fortes e resilientes. Com
a mesma determinação que guerreamos
todos os dias havemos de superar esta
crise e criaremos novas oportunidades.
O equilíbrio, a sabedoria, a oração e a
inspiração devem nortear o nosso caminho” – recomendou.

Simango lembrou a alegria e a
socialização que caracterizam os beirenses, gente que faz festa por tudo,
que se abraça, dança, canta de forma
bastante divertida; beirenses que lotam
as praias, as mesquitas, os templos, as
ruas, as praças, os mercados, as paragens, mas hoje toda essa manifestação
é impedida por conta da ordem imposta pela covid-19.
Apelou aos beirenses para continuarem a observar com rigor as medidas recomendadas para a prevençao do
novo coronavírus.■ (CF)
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Primeiro bebé do dia é do sexo feminino
Beira (O Autarca) – É uma
prática tradicional nos festejos do dia
de aniversário da cidade da Beira ter-se
o registo especial do primeiro bebé
nascido no dia. E, este ano, mesmo em
meio da pandemia da covid-19 que alterou o quadro tradicional das comemorações da data do aniversário da urbe, essa tradição não fugiu a regra.
Com efeito, o bebé registado como tendo sido o primeiro nascido no dia é de
sexo feminino e veio ao mundo a meia
noite e meia pela maternidade do centro de saúde de Chingussura, Manga,
arredores da cidade. Informação confirmada pelo pessoal que assistiu o parto refere que a bebé nasceu com 3 quilogramas e goza de excelente saúde. A
bebé foi agraciada por um enxoval
completo e carrinha, num presente oferecido por Clara Simango, que cumpre
o dever social desde que se tornou primeira-dama da Beira.■ (Redacção)

Clara Simango (em destaque), esposa do Presidente do Conselho Municipal da Beira,
Daviz Simango, oferecendo enxoval ao primeiro bebé nascido do dia da cidade

Volume dos serviços de telecomunicações e correios
cresceu 13 por cento no primeiro semestre de 2020
Maputo (O Autarca) – O volume dos serviços das comunicações
(telecomunicações e correios) registou
um crescimento de cerca de 13% durante o primeiro semestre de 2020,
quando comparado com igual período
do ano passado, segundo aponta o balanço preliminar do sector.
Este indicador, segundo uma
nota recebida na nossa Redacção, resulta do aumento da procura dos serviços de telecomunicações viabilizado
pela melhoria da qualidade e expansão
da rede de telecomunicações que o
país tem vindo a registar nos últimos anos. Contribuiu igualmente para estes
resultados, o aumento do trabalho re-

moto que caracteriza o período de emergência imposto pela pandemia da
covid-19.
O país conta com uma rede de
telefonia móvel (2G e 3G) que une todos os distritos, prosseguindo para os
postos administrativos (90%) e localidades (60%). Todas as capitais províncias estão cobertas com os serviços de
4ª Geração (4G), sendo a aposta a expansão dos serviços de 4ª geração de
telecomunicações para cobrir todas as
sedes distritais e 50% dos Postos Administrativos, até 2024. O PQG (20202024) prevê ainda a implementação
dos serviços de 5G de telecomunicações nas Capitais Provinciais.

No ramo postal, o crescimento
registado foi impulsionado pelo aumento da procura dos serviços postais,
estando perspectivado, para o presente
quinquénio, implementar o Endereçamento Postal nas cidades de Maputo,
Beira, Quelimane, Nampula e Nacala.
Para além da expansão da rede
de telecomunicações e consolidação
dos serviços postais, o sector está a
implementar vários projectos com destaque para a migração de radiodifusão
analógica para a digital, provisão dos
serviços de televisão via satélite para
500 aldeias moçambicanas, acessibilidade de internet (praças digitais), entre
outras iniciativas.■ (Redacção/ CI)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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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

Parece que,... Só os outros GUIAM mal!?
Imagens que nos Previnem mais que muitos ditos,...

Tem tido Zelo com Aqueles que nos guiam,...?

Ilumine o movimento do seu carro, partilhando com
todos os outros,...

Antes de colocar o cinto, conferiu os avisadores a bordo
para ajuda na condução, os tais que o fabricante ali
colocou, para segurança rodoviária e menor consumo?

Se ao Volante, guarde a distracção para,... depois!
Quando foi a última vez que ajustou conforme o carro
que guia?,... ainda se recorda?
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90% dos carros em Moçambique dispõe deste
processo!...
Preveniu-se a saber agir correcto, no caso de falha do
travão de serviço?... ou rebentamento de um pneu?
Consegue parar o carro pelo recurso da caixa
automática e sem incidentes?

Leva a Fadiga ao seu lado?,...
Com esse inimigo, pode não abraçar nunca mais os seus
familiares, perder o trabalho, ...pensou nisso Antes?

Um dever cívico, mantermos os outros informados, de
quais as nossas intenções,... ao volante!

Manter boa visibilidade, é também uma das regras de
ouro,..

Não verificou os níveis Antes,...
Assim, arrasta o perigo aos outros na via,... juntos?

Havendo água no pavimento, os Pneus têm de aguentar
também com óleos e outros inimigos no caminho!
Controlou Antes e rectificou as condições para as rodas
todas permitirem a sua chegada?
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Costuma levar os meninos para a escolinha,... mas?

Tenho toda a confiança no meu Mecânico,... certo!
E Ele faz o Diagnóstico apropriado incluindo as valias
Essenciais para Segurança Rodoviária?,...
Afinal trata-se de um serviço que garante pronta
substituição de peças, muito gentil e bem facturado?

Se tem noção do risco pela velocidade excessiva, então
porque pisa no excesso de velocidade?

Há poucos dias a bateria estava fraca e liguei os cabos
certinho, vermelho com vermelho e preto com preto.
Logo depois,... o carro do vizinho que me deu apoio,...
PIFOU a centralina,... muito estranho!

Agora inventaram esta coisa dos 3 segundos, se afinal
eu conduzo bem!?

Passadeiras no deserto? para que servem?
Refletem a sombra,... do acidente!

Cenas Muito frequentes em Nacala,... e alguma
coincidência?

Gauteng nas calmas circulando com o farol direito
partido, ah mas,... viu os buracos!
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Avarias e algumas deficiências comuns,...
Nossos Profissionais,... Prevenidos?

Reparos na Estrada, pedem mais Atento aos
Condutores!

Que não seja o Seu carro, nem da Empresa, ou da
Organização, Chapa, Mova, My Love, Autocarro, Táxi-mota, bicicleta, Txova, Peão ou Camião,...
Prioridade é o estarmos preparados, prevenidos,
conscientes e capazes, para alinharmos e mantermos os Volantes,…
Do profissional, ao privado e pelo sustento, a mobilidade faz parte da vida!
Estar Capaz, significa agir conforme com os procedimentos, boas práticas, partilhando com os ocupantes, peões, cargas, clima e as disciplinas que as rodas requerem,...
atendendo ao Nosso chão!
Saudamos a todos quanto se dedicam aos correctos
procedimentos e aplicativos dos actos preventivos,... felizmente ainda somos alguns.■

Duas religiosas que trabalham
em Mocimboa da Praia estão
incontactável há uma semana

Alguma das considerações anteriores, contribuiu para a
imagem a seguir....
Evite admitir que,...Só acontece aos outros!

Pemba (O Autarca) – O Bispo de Pemba,
Luiz Fernando Lisboa que
na última quarta-feira falou com o Papa Francisco
por telefonte sobre a situação de terrorismo na província de Cabo Delgado,
referindo-se
especificamente a difícil situação de
Mocímboa da Praia, tomada pelos terroristas, denunciou ao Santo Padre que
duas religiosas da Congregação de São José de
Chamberry que lá trabalham estão sem contacto
com a Diocese há uma semana, tendo o Papa expressado tristeza e prometeu rezar por elas.
Luiz
Fernando
Lisboa disse que o telefo-

nema do Papa Francisco
para si foi uma surpresa,
que lhe confortou muito.
“Ele disse que está bem
próximo do Bispo e de todo o povo de Cabo Delgado e acompanha a situação
vivida na nossa província
com muita preocupação e
que tem rezado por nós”.
Durante a bênção
Urbi et Orbi que pronunciou no dia da Páscoa, em
Abril, o Santo Padre já havia mencionado a crise humanitária que se vive em
Cabo Delgado.■ (R)
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão

PONTOS DE PARTIDA
(Com Amizade e Afecto à Agueda Adler)

Meus senhores, vivemos num Regime Democrátrico. Por conseguinte ninguém nos pode obrigar a ser
democratas.
- Camaradas, se a consciência colectiva fosse
quadrada (como se pensava durante muito tempo) não
seria difícil dividi-la em quadradinhos sem lhe alterar a
Forma.
- A Liberdade é como um conjunto de peças únicas de um veículo que nunca chegou a ser construído.
- O maior inconveniente quando nos mantemos
na periferia dos acontecimentos é que, em caso de desequilíbrio, nunca se pode cair para fora.
- A visão do crítico deve ser como uma janela:
nem tão estreita que se confunda com ela nem tão larga
que se perca a noção de observação.
- A ordem e a Saúde pública só fazem sentido
vistas ao contrário. Por isso POLÍTICA e AMBULÂNCIA estão escritos ao contrário.
- Quando a História abre os olhos, tapa os ouvidos.
- Meus Senhores, não digam «Sim, Senhor!» e
lembrem-se quem Prometeu não se fez famoso com promessas.
- Sejam humildes e não se esqueçam que a Humildade é ponto de chegada e não ponto de partida.
- Temos a coragem de não acreditar naquilo que
nos mete Medo.
- Quem encara a Vida como Viagem pode dormir até à última Estação.
- «Esta é a última vez que como doces» - disse e
morreu. Quem nos poderia dizer se era Profecia ou Acaso? Por acaso, alguém sabe o que é o Acaso?
- Meteram-lhe o Bom Senso na cabeça mas esqueceram-se de lhe tirar as aspas.
- O privilégio das Grandes Estrelas é poderem

escolher o Firmamento.
- Passaram anos e quando se encontraram de novo riram muito da sua paixão de antigamente. E pareceulhes esse riso o mais Triste do Mundo.
- Custou-me o Sofrimento de uma Ostra apenas
cinco euros. Ofereci a Pérola a uma rapariga sôfrega de
Amor. Custou-me cinco anos de Sofrimento.
- Pode parecer-lhe estranho mas Eu até agora estava cego para tantas coisas que não existem.
- O Presente Ideal é aquele que nos é enviado por
Alguém que não nos conhece e não nos quer conhecer.
- A partir de certa altura é tarde para começar e
cedo para acabar.
- A Consciência pesada é a Flor da Maldade.
- Pensa-se que as pulgas não têm pulgas não por
serem tão pequenas mas por não poderem ter o mesmo
nome.
- Nas Promessas como na Geometria as Dimensões das Figuras são irrelevantes.
- O Tempo poisou no seu chapéu mas continuou
na sua mente.
- Não esperem, porque nada se desloca do seu
Tempo.
- Reaccionário é aquele que não só está contra
nós mas também contra os nossos inimigos.
- Os grandes favores não se podem pagar, mesmo quando são hipócritas (ou sinceros).
- Não é a cor-de-rosa que faz as pessoas ingénuas, nem a fila os indianos.
- Tudo o que vês em Mim é um Véu. Excepto os
Olhos. Estes têm uma única função: esconder o Véu.
- Como assim? – digo – Como assim?... – perguntou e sumiu no ponto do ponto de interrogação.
- Finalmente, aqui chegados: a Caridade e a Amizade são dois nomes de uma Liberdade dada que torna possível a liberdade do outro, de uma Vida dada que
torna possível a Vida do outro. Simplesmente Azul.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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