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EDITORIAL
Porque a Frelimo faz “o mesmo” onde é oposição?
Beira (O Autarca) – A FRELIMO tem orgulho de
ser o partido libertador, feito de todo importante na história
de construção da nação moçambicana. E O Autarca atribui
todo mérito aos "camaradaa", pois a FRELIMO desencadeou uma acção sem precedente para benefício de todos
moçambicanos, a luta pela independência nacional e a sua
consequente conquista.
No entanto, o facto de a FRELIMO apregoar responsabilidade histórica para com o desenvolvimento de
Moçambique, é logo imposta a exerce-la em todas circunstâncias.
O que nos torna inquietante é continuarmos a assistir de forma cíclica uma FRELIMO cada vez mais descomprometida aos esforços de construção de uma sociedade desenvolvida nos meios onde o partido exerce a oposição. Por
outras palavras, está a ser semelhante a alguma oposição

Frase:

onde é oposição.
Se na Assembleia da República a oposição dominada pela RENAMO regra geral pauta pela reprovação de todas iniciativas do Governo Nacional e a FRELIMO tem criticado o comportamento deste partido "rebelde" alegando
que não está comprometido com a causa nacional; estranhamente o mesmo a FRELIMO está a tornar-se sistematicamente nos municípios onde é oposição, privilegiando o
chumbo de todos planos de desenvolvimento apresentados
pelos governos autárquicos nas respectivas assembleias
municipais. É daí que surge a nossa questão: Porque a
FRELIMO faz o mesmo onde é oposição?
Na nossa opinião, se de facto a FRELIMO é um
partido com responsabilidades históricas e acrescidas para
com a agenda de desenvolvimento nacional, deve manifestar esse compromisso em todos fóruns onde participa ou es-

Amor é aquilo que te dá tranquilidade, não dor
de cabeça.■
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tradição patriótica.
Com o estatuto histórico e percursor que tem, a
FRELIMO peca bastante, entretanto, quando se esmera em
princípios de "sabotagem" às iniciativas de desenvolvimento local nos municípios onde é oposição. Por exemplo, votar contra uma proposta de plano de gestão integrada de resíduos sólidos no Município da Beira, como aconteceu semana passadano decurso da Terceira sessão ordinária da
Assembleia Autárquica da Beira (AAB) é simplesmente
uma pura aberração.
O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, que a FRELIMO defendeu em vão a sua reprovação, é um instrumento proposto pela edilidade para tornar
mais eficaz e eficiente o sistema de recolha e tratamento de
resíduos sólidos com foco na melhoria das condições e qualidade de vida na área autárquica da Beira, pelo que não faz
sentido um partido cinquentenário como o dos “camaradas”
se opôr a uma iniciativa tão importante e genuinamente benéfica para o interesse colectivo da Beira.
Até a RENAMO que também tem a sua agenda política particular já compreendeu a importância de cooperar
naquilo que fôr de interrese colectivo dos beirenses. Será
que a FRELIMO desaprendeu relativamente a primazia do
cumprimento da agenda colectiva e progressista; e se fôr o
caso já necessita apreender dos seus adversários politicos?

Reconhecendo a maturidade e o compromisso político da FRELIMO, esperamos deste partido mais e boas acções em prol da construção de uma sociedade desenvolvida
da Beira e de todo o território nacional, incluindo a vivência dos cidadãos moçambicanos na diáspora.■ (Redacção)

Anúncio de ventos com
rajadas fortes criou apreensão
Beira (O Autarca) – O Anúncio do INAM
sobre a ocorrência de ventos com rajadas fortes até
70 Kms por hora, no último fim-de-semana (evento
climatérico já dissipado)
chegou a provocar certo
desconforto no seio dos cidadãos beirenses, que recearam fosse tratar-se de
um fenómeno que pudesse
atingir ou aproximar a
magnitude do ciclone tropical Idai, que em Março

último devastou a cidade
da Beira. Na cidade da
Beira os autarcas locais
sempre que recebem uma
comunicação sobre a ocorrência de ventos vêm logo
à memória o perigo que viveram quando da passagem do Idai. Na sexta-feira e sábado últimos, nas
conversas entre os beirenses procurava-se sempre
obter melhor informação
sobre a vaga de ventos fortes anunciada pelo INAM.
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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

Estamos Licenciados e Admitidos como Aptos a
Guiarmos, Toneladas de Riscos!
O assunto merece distinta IMPORTÂNCIA a ser
esclarecido, divulgando-se, pois o factor critico deste RISCO, reúne MAIOR incidência de PERIGO cujo potencial
vai abranger e recair exactamente sobre os Condutores e
Profissionais (em prejuizo também afecto a todo o trânsito
naquele instante no local) nomeadamente os que diariamente usam automóveis de fabrico recente, hoje vulgar e
comum encontrarmos tais veiculos, normalmente apetrechados destas inovadoras tecnologias.
Vamos aqui, compreender melhor o motivo que este RISCO nos vai guiando a sinistros, custos e PERIGOS!
Qual o Risco Primário?... a maioria dos Nossos
Condutores, não se encontram preparados para agirem
em conformidade com o dománio da pre-avaliação do risco e dai saberem fazer uso dos procedimentos e ferramentas preventivas capazes ajustadas aos equipamentos
instalados e se, operacionais nos veículos automóveis na
actualidade!,... mas? Estamos Licenciados e admitidos
como aptos (mesmo alguns poucos Condutores que frequentam formação), e enganados vamos, porque temos
permissão e inclusive até somos "certificados" para
guiarmos, essas toneladas de Risco!
O sistema “Infotainment”, equipado nos automóveis, muito bem!
E o Risco que corremos em mobilidade, devido ao
mau uso das constantes novidades tecnológicas disponívéis nos carros?
O sistema Infotainment equipado na maioria dos
carros na actualidade (exemplo na segunda figura a seguir)
foi concebido baseado em conteúdos de informação facili-

Infotainment ( informativo e de entretenimento ) bom ou mau?

tadora ao Condutor e que também inclui adicionais de
entretenimento para os passageiros!
Na vertente, o que nos mais interessa analisar, so-
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bre o Risco quando mal usado pelos Condutores, o que
contribui também para vários impactos guiados a acidentes,
ocorrentes durante a condução dos veículos.
Os modernos sistemas de comunicações e entretenimento integrados nos automóveis estão a chegar cada
vez mais a todos, agora até os segmentos mais baixos
(mais baratos) em comercialização pelas diferentes marcas
automóveis encontram-se equipados dos sistemas infotainment.
Em qualquer marca e modelo o método de funcionamento é idêntico, pressionando uma tecla no volante, a
reprodução de música ou instruções de navegação são interrompidas e o utilizador poderá recorrer ao sistema de comunicação, mantendo assim os olhos na estrada e as mãos
no volante, permitindo conduzir com relativa segurança,
porque essa nova sintonia, desconcentra de imediato o
condutor, sobre tudo o que se vai passar no seu campo
de visão!
A proliferação destes meios de informação e entretenimento, que agora podemos considerar como social &
democratizada, onde todos têm acesso independentemente
do escalão do veículo adquirido, passou a ser necessária para garantir a venda, escolha e opção de preferência, no momento de decisão por parte do cliente.
Estes actuais sistemas e procedimentos importantes
aos actos da Condução, encontram-se acautelados no ensino da aprendizagem, formação, capacitação e mormente na avaliação nos exames (oficiais) de ordem prática
para o efeito?
Infelizmente também não vemos estas indispensáveis abordagens tecnológicas de preventivo ao risco, serem competentemente tratadas nos aplicativos orientados
ao ensino técnico e profissional e muito menos no ambiente
da formação dita certificada para satisfazer as exigências
da condução defensiva!!

Infotainment é excesso de informação?
Com tanta disponibilidade das marcas para dar
mais “informação” e tornar acessível mais “gadget’s” eletrónicos, estamos a ser colocados num ambiente hóstil e
de desafio a novo risco, em oposição à concentração do
condutor!
Se ao sintonizarmos o simples rádio ou escolha do
tema preferido em música, deixamos de olhar, por momentos, para a estrada e esse pequeno lapso de tempo pode provocar acidentes, imagine-se o que pode provocar
estar a olhar durante alguns segundos para um ecrã a ler e

em sintonia de informação, a torna-lo inteligível e interagir com o desejado, isso não permite ao condutor conseguir manter o necessário atento ao trânsito e a todo o
ambiente no seu campo de visão em mobilidade rodoviária, lógico e certamente impossível!
Pese embora que a maioria dos sistemas são “hands
free”, possuem sistema de comandos de voz, mas mesmo utilizando os que melhor funcionam algumas vezes ficamos
a repetir, literalmente, dezenas de vezes um comando que é
interpretado de forma incorreta ou nem nunca é interpretado de todo.
O nosso apontamento pretende chamar atenção de
que estes sistemas, permitem facilidades aos condutores
consultarem praticamente tudo o que quiser e enquanto
conduzem, mas isso, é claro e evidente que prejudica
SEMPRE a concentração que a Prevenção e Segurança Rodoviária requer aos condutores!
O primeiro ERRO da maioria dos condutores, evidenciam hábitos e vícios de que sabemos conduzir todos
os carros, (impactos resultantes e causas de um desajustado sistema de ensino e exames de avaliação desconcertados com as necessidades), por isso, nesses termos fomos
mal educados a fazermos acesso negligente e abusivo ao
posto de condução de máquinas que na verdade desconhecemos, ligamos e avançamos em mobilidade dos desafios
em risco!
Sugiro que o tema deve ser conscientemente ponderado pelos Profissionais envolvidos, desde Chefias,
Técnicos de Segurança no Trabalho, Operadores e usuários de viaturas em geral, pois devemos de partilhar
pelo menos a noção deste risco, de tal modo cientes que,
se utilizarmos um telemóvel é tecnicamente considerado
como sendo equivalente a estar ébrio sim, mas agindo apetrechado de atitudes e actos praticados em desafio ao
risco, tal e qual como se tivesse ingerido um grau de até
0,8 gramas de álcool no sangue!

Qual o recomendável método preventivo?
Quando ao Volante, adopte o metodo preventivo,
use, regule e ajuste os dados necessários, no sistema "infotainment" somente, quando o veículo em posição de imobilizado, convenientemente sinalizado, motor desligado e
parado na margem da estrada, fora da via de rodagem, para
reduzir o risco e evitar constrangimentos ao trânsito. (Veículo identificado e fora de circulação).
O sistema de intretenimento pode no entanto ser
usado pelos "passageiros" sem algum prejuizo de risco pa-

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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ra o condutor e dirigente da máquina em movimento.
Ou seja, o método considera-se idêntico e correcto
(baixo risco) comparável e a fim de se atender ou efectuarmos uma ligação por telefonia móvel, a qual deve ser admitida como totalmente segura, somente e sempre quando
a viatura se encontre imobilizada e em estado, fora de circulação. (incluindo o motor desligado)
Se comparassemos o acto de conduzir um carro,
com o normal uso de um smartphone, lógico que não se deve agir no ajuste dos parâmetros dos programas no smartphone em simultâneo com uma conversa a decorrer no
mesmo instante com o smartphone em comunicação!
Portanto, muito Mais do que pedirmos cuidados
Redobrados,.. em mobilidade rodoviária, devemos decidir
unicamente pelo correcto uso e em prioridade no modo
Preventivo alinhados de e para Segurança Rodoviária.
Se possui carta de condução mas, Não consegue
entender, nem tão pouco sabe aplicar-se disciplinado e alinhado com estes principios e valores preventivos e de
conformidade?

É Simples, procure Capacitar-se do conhecimento
necessário via formação especializada e competente para
os aplicativos de uma Condução Defensiva, de onde vai
adquirir os procedimentos nestes alinhamentos do próximo
e diferente comportamento que vai adoptar ao saber agir
prevenido, Antes, Durante e Após o correcto uso do Volante.
Beneficio para o mais económico uso do carro e
por cada Km percorrido, adopção de boas práticas,
comportamentos de respeito disciplinado e partilhado
com o meio ambiente rodoviário e Vantagens sobre reduzidas despesas, evitando incomodos com a intervenção
das autoridades, para além dos bons exemplos partilhados
com crianças, infants e jovens, os quais naturalmente tudo
copiam sobre os actos que os mais experientes na frente deles, praticam. (do bom e do péssimo, do mau e arriscado).
Facilitamos o Evitar, tantos e todos esses impactos
na Nossa comunidade.
ﺎت

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣ ﻊ أطﯿ ﺐ
■اﻟﺘﺤﯿ

Lourenço Bulha tem mais uma chance de tornar-se
governante
Beira (O Autarca) – Em Sofala, particularmente na cidade da Beira, é sobejamente conhecido o nível de
envolvimento e comprometimento de
militância político-partidário do cidadão e empresário Lourenço Ferreira
Bulha, actualmente membro do comité
central do partido FRELIMO – Frente
de Libertação de Moçambique. Bulha é
aposta do Presidente da Frelimo, Filipe
Nyusi, para tornar-se primeiro candidato do partido cinquentenário ao cargo
de Governador da província de Sofala
nas eleições de 15 de Outubro próximo. Apesar de tratar-se de uma ordem
que vêem de “cima”, também é reconhecido o “cabedal” político de Lourenço Bulha caracterizado pelo elevado
grau de influência e aceitabilidade que
goza no seio dos membros, militantes e

simpatizantes da Frelimo em Sofala.
Um “camarada” em Sofala disse ao O Autarca, talvez, seja necessário
“ele voltar a ser convivente e mais simples como foi anteriormente, pois ultimamente observa-se um camarada Bulha muito diferente do que conhecemos. Agora parece de pouca confiança.

O nosso entrevistado lembrou
que nos tempos em que Bulha ocupou
os cargos de Presidente da Assembleia
Municipal da Beira, 1º Secretário da
Frelimo em Sofala e tentou chegar a
presidência do Município da Beira era
mais simpático do que agora que que
aspira tornar-se governador.■
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

22 de Julho de 2016 … Ausenda Maria
Quem conheceu Ausenda Maria sabe bem das suas
qualidades de comunicadora e do seu fascínio pela radiodifusão, iniciado na década de 60, na Emissora do Aero Clube da Beira, e posteriormente, no Rádio Clube de Moçambique, mas também na ELMO, uma agência de publicidade
que era propriedade de Jorge Cabral, e cujos escritórios e
estúdios funcionavam no Prédio “Fiul”, na Avenida Brito
Camacho, na então cidade de Lourenço Marques e onde fez
parceria (como a foto documenta) com Leite de Vasconcelos e Eugénio Corte Real na produção e apresentação do
programa “A Noite e o Ouvinte”.
Ausenda fez tudo o que havia para fazer em matéria de rádio. Começou pela locução de continuidade. Produziu um variado leque de programas, abordando temas va-

MISAU reforça acções
de resposta à VBG
Maputo (O Autarca) – O Ministéro da
Saúde (MISAU) procedeu
na manhã desta segundafeira (22JUL19), em Maputo, ao lançamento do
Plano Nacional de Acção
para a Resposta à Violência Baseada no Género
(VBG) no sector saúde
2019-2022 e o Instrumento
de Medição de Desempenho de Atendimento Integrado às Vítimas de Violência. O evento que decorreu no Centro de Saúde
1° de Maio, foi orientado
pela Ministra da Saúde,
Nazira Abbula.

Segundo foi explicado na ocasião, o Plano
Nacional de Acção para a
Resposta à Violência Baseada no Género (VBG)
no sector saúde 2019-2022
e o Instrumento de Medição de Desempenho de Atendimento Integrado às
Vítimas de Violência são
dois dispositivos que visam o reforço das acções
em curso no âmbito da
prevenção da violência baseada no género e melhorar o atendimento nas unidades sanitárias às vítimas
de violência em todo o
país.■ (Redacção)

riados. Fez reportagem. Participou no “Teatro em Sua Casa” numa altura em que a Secção de Dramaturgia do Rádio
Clube de Moçambique era dirigido por Sarah Pinto Coelho.
Gravou publicidade e apresentou espectáculos.
Quando decidiu fixar residência em Portugal começou a trabalhar na Rádio Renascença, uma emissora ligada
à Igreja Católica. Aí fez uma importante parceria, como noticiarista, no programa da manhã daquela estação emissora,
denominado “Despertar” com um dos maiores comunicadores de rádio, de seu nome António Sala.
Ausenda ingressou depois na Rádio Comercial em
Lisboa. Nessa altura e por influência dela, tornei-me Correspondente dessa estação emissora, elaborando duas vezes
por semana crónicas sobre a actividade política, económica
e social de Moçambique.
Ela colaborou com a RDP, RDP Internacional,
RDP África e também com a Radio Televisão Portuguesa,
fazendo voz “off” de peças noticiosas.
Quem conheceu Ausenda Maria lembra-se certamente do seu gosto pelas bijuterias e pelos desportos radicais, ou não tivesse sido ela uma das primeiras mulheres
paraquedistas de Moçambique.
Ausenda Maria, essa profissional talentosa e dedicada, com uma voz única e inconfundível deixou-nos fisicamente no dia 22 de Julho de 2016. Faz hoje 3 anos.■
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