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Moçambique entre os 15 países globais que perdem
USD 26 biliões devido ao casamento infantil
Maputo (O Autarca) – Na semana que se celebra o Dia Mundial da
Criança, 20 de Novembro, que em
2019 assinala os 30 anos de Direitos da
Criança, a Redacção do O Autarca sugeriu trazer à abordagem o assunto
sensível relativo a situação da rapariga
globalmente e, em especial, em Moçambique, país que está alistado entre
as 15 nações universais que perdem 26
biliões de dólares norte americanos devido ao casamento infantil. Um relatório do Banco Mundial, intitulado “Economic impacts of child marriage” (Impactos económicos do casamento infantile), ilustra quão os ganhos em pro-

Um general é tão bom ou tão ruim quanto as tropas sob seu
Frase: comando – General Douglas MacArthur
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se as mulheres não se casassem cedo
em um conjunto principal de 15 países
(incluindo Moçambique) são estimados
em 26 biliões de dólares norte-americanos.
Trata-se de evidências que
procuram inspirar a comunidade internacional a estar cada vez mais consciente dos impactos negativos do casamento infantil em uma ampla gama de
resultados de desenvolvimento, num
contexto em que organizações internacionais de defesa e promoção dos direitos das crianças observam que os investimentos para encerrar a prática permanecem limitados em todo o mundo.
Importa salientar que o fim do
casamento infantil agora faz parte dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A fim de inspirar maiores
compromissos para o fim do casamento infantil, o estudo que citamos demonstra os impactos negativos da prática e seus custos económicos associados, analisando cinco domínios de im-

pacto, nomeadamente (i)- Fertilidade e
crescimento populacional; (ii)- Saúde,
nutrição e violência; (iii)- Escolaridade
e aprendizado; (iv)- Participação e ganhos na força de trabalho; e (v)- Participação, tomada de decisão e investimentos. O relatório sublinha que os
custos económicos associados aos impactos são estimados para vários dos
impactos e, quando considerados em
conjunto pelos países, os custos do ca-

samento infantil são muito altos.
“Eles sugerem que investir para acabar com o casamento infantil não
é apenas a coisa certa a fazer, mas também faz sentido economicamente” –
destaca o relatório “Economic impacts
of child marriage” (Impactos económicos do casamento infantile) – Edição
2017.■ (Érica Chabane/ Save the
Children/ Girl Child Rights/ Banco
Mundial)

País é colorido de azul para celebrar
os 30 anos de Direitos da Criança
Maputo (O Autarca) – De
Nampula a Maputo, anteontem, quartafeira (20Nov19), Moçambique comemorou o Dia Mundial da Criança colorindo as duas cidades de azul e realizando actos simbólicos de 'tomada de
poder por crianças' de estações de rádio, debates, redes sociais e até o Conselho Municipal da Cidade de Maputo.
Foi um dia de actividades divertidas,

colocando as crianças no centro.
O Dia Mundial da Criança
(Dia Universal da Criança), comemorado em 20 de Novembro, visa aumentar a sensibilização e os fundos para os
milhões de crianças que vêm negados
os seus direitos a cuidados de saúde adequados, nutrição, educação e protecção. A celebração deste ano foi extremamente especial porque marcou os 30
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No dia 20 de Novembro, Dia Mundial da Criança, o UNICEF se juntou ao governo e seus parceiros
em todo o país para comemorar os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança

Continuado da Pág. 02
anos da Convenção sobre os Direitos
da Criança (CDC), o tratado de direitos
humanos mais amplamente ratificado
na história.
Crianças de todo o mundo foram incentivadas a realizar cimeiras
com líderes e tomadores de decisão e a
assumir cargos de destaque no governo, desporto e negócios. Num acto
simbólico pelos direitos da criança, edifícios famosos em todo o mundo foram coloridos de azul. Em Moçambique, ocorreu uma feira e cimeira de
crianças em Nampula, onde o governador da província, bem como a embaixadora nacional do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF),
Neyma, lideraram com entusiasmo as
actividades. Em Maputo, os parceiros
do UNICEF organizaram mesas-redondas e as crianças apresentaram uma petição ao governo. A celebração em Maputo terminou com um evento de "tomada de poder por crianças" do Edifício do Conselho Municipal da Cidade
de Maputo e a sua iluminação em azul.
"Foi uma alegria estar com as
crianças de Nampula no Dia Mundial
da Criança deste ano", disse a embaixadora do UNICEF, Neyma. “Nós divertimos muito e o debate foi muito animado, mas a mensagem das crianças
também foi muito clara, as necessida-

des das crianças neste país ainda são
muitas e suas vozes devem ser ouvidas.
As suas opiniões contam”.
Pela primeira vez em Moçambique, um espaço público nacional, o
Edifício do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, foi iluminado em azul
para celebrar o dia. Colorir o mundo de
azul tem sido central na celebração
global de 20 de Novembro nos últimos
anos. O Conselho Municipal juntou-se
a outros edifícios ao redor do mundo
para serem iluminados, incluindo o
Parlamento Europeu em Bruxelas, a
Torre de Xangai na China e a Acrópole
de Atenas na Grécia.
As actividades foram lideradas
por crianças com o objectivo de serem
divertidas e informais, mas a mensagem era séria. Todos os anos, o Dia
Mundial da Criança destaca o artigo 12
da CDC, que garante que toda criança
tem o direito de ser ouvida, de participar e de desempenhar um papel na vida
cívica de sua sociedade. A comemoração da CDC aos 30 anos é um momento de acção ousada para garantir que
não deixemos nenhuma criança para
trás e para apoiar todas as crianças a
alcançarem seu máximo potencial.
“Em todo o mundo, crianças e
jovens estão assumindo a liderança e exigindo acções urgentes sobre os assuntos que mais as preocupam, como a

crise climática, o aumento de doenças
mentais e a falta de oportunidades”,
disse Henrietta Fore, Diretora Executiva do UNICEF. "Este Dia Mundial da
Criança oferece aos líderes mundiais
uma oportunidade importante para ouvir esses pedidos e reafirmar o seu apoio aos direitos de todas as crianças
hoje e para as gerações futuras".
O Governo de Moçambique
ratificou a CDC em 1994 e o UNICEF
está a trabalhar lado a lado com o governo em seus esforços para abordar
algumas das questões mais urgentes
que as crianças hoje enfrentam em Moçambique. Três áreas-chave, entre outras, continuam focando o trabalho do
UNICEF no país, incluindo a redução
da desnutrição crónica e o número de
pessoas com baixa estatura, o fim das
uniões prematuras e o maior acesso à
educação, especialmente para as meninas.
"Os direitos da criança são
mais do que nunca relevantes em Moçambique", disse Marcoluigi Corsi,
Representante do UNICEF. “Embora
tenha havido um grande progresso para
as crianças deste país nos últimos 30 anos, ainda há muito a ser feito para realizar plenamente seus direitos. Trabalhando em estreita colaboração com
nossos parceiros, incluindo o governo,
podemos garantir que o compromisso
assumido com a CDC possa ser realizado em nome das crianças em todo o
país.”
O Dia Mundial da Criança é
um dia para destacar os direitos da
criança, mas o trabalho do UNICEF e
de seus parceiros continua durante o ano todo. A comemoração de ontem foi
uma grande oportunidade para celebrar
tudo o que foi alcançado para crianças
desde 1989, mas também para reconhecer que o futuro pode trazer avanços
ainda maiores para os direitos da criança aqui em Moçambique e em todo o
mundo.■ (Érica Chabane/ UNICEF)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Fiocruz leva treinamento de segurança alimentar a Beira
Estudantes e profissionais de
Nutrição, da cidade de Beira, província
de Sofala, participaram, nesse mês de
Novembro, de um treinamento em Medidas Antropométricas e em Entrevistas de Campo, ministrado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
O objectivo foi capacitá-los
para realizar um Recordatório 24 horas
– técnica que consiste em definir e
quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridas no período anterior à entrevista, nesse caso, nas últimas 24h –
para avaliar o estado nutricional de
crianças, de 6 a 59 meses, residentes na
cidade da Beira.
O treinamento faz parte do
Programa de Formação em Segurança
Alimentar e Nutricional, visando o desenvolvimento do Sistema Nacional de
Saúde de Moçambique e de Governan-

ça na área de Segurança Alimentar e
Nutricional.
O Programa é fruto de uma
parceria entre a Fiocruz e a Agência
Brasileira de Cooperação (ABC).
O estudo que analisa o perfil
antropométrico de crianças de 6 a 59
meses em Beira, faz parte da dissertação de mestrado acadêmico em Saúde
Pública, do estudante moçambicano
Matias Culpa, realizado na Fiocruz
Pernambuco, cuja a orientadora e co-

orientadora são respectivamente, as
pesquisadoras Eduarda Cesse (Fiocruz
Pernambuco) e Denise Oliveira e Silva
(Fiocruz Brasília). Eduarda e Denise
também estão responsáveis por esta etapa da formação no país africano. Matias realiza os seus estudos no Brasil
com bolsa financiada pela Borloug Higner Education for Agricultural Research and Development (BHEARD),
da Universidade de Michigan, que
também viabilizou a ida da pesquisadora pernambucana à África.
Destaca-se ainda o inicio, em
2019, da primeira turma de doutorado
em Ciências da Saúde. A cooperação
com Moçambique também se dá por
meio treinamento de funcionários e da
instalação de uma fábrica de medicamentos em Maputo.■ (Redacção/
Mundo Lusiada)

Já há reacções entre os denunciados de patrocinar os
recentes ataques armados em Sofala e Manica:
“Distancio-me desse assunto” – Ivone Soares
Beira (O Autarca) – O nome
de Ivone Soares, actual Chefe da Bancada Parlamentar da Renamo na Assembleia da República, é um dos referenciados pelos elementos alegadamente pertencentes a ala militar da Renamo, detidos na Zambézia, os quais acusam a Deputada de fazer parte do
grupo que patrocina a auto-proclamada
junta militar liderada por Mariano
Nhongo, que desde recentemente tem
promovido ataques armados nas províncias de Sofala e Manica, centro do
país. A denúncia dos referidos elementos foi veiculada ontem pela comunicação social e ainda no mesmo dia Ivone
Soares reagiu, distanciando-se de toda
acusação. Em sua conta do facebook,

Soares postou: “Hoje, fui acolhida com
mensagens e chamadas dizendo que o
meu nome "foi referenciado em conferência de imprensa no comando da

PRM em Quelimane como patrocinadora do grupo Nhongo. A alegação foi
feita por seis homens que teriam sido
neutralizados pela PRM, três recrutadores e outros tantos recrutados". Nunca fui e não sou patrocinadora nem
mandante de nenhum grupo armado,
nem desarmado. Distancio-me desse
assunto. Encorajo as autoridades a apurarem a veracidade dessas alegações.
Estou completamente disposta e aberta
a colaborar com toda e qualquer investigação para o esclarecimento dessas alegações, que considero graves e difamatórias” – concluiu Ivone Soares.
Outros nomes mencionados,
entretanto, são Manuel Bissopo, Elias
Dhlakama e Sandura Ambrósio.■ (R)
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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

Controlemos o arriscado Perigo de Estar ao Volante,
máquinas!
sob o efeito da Fadiga!
Nesta Época do ano, Condutores guiam trocando
"facilidades por risco" entre outras optam pelo acesso em
prioridade DISTRAÍDA pela telefonia móvel, acima de
uma chuvada, esquecidos pavimentos húmidos, escorregadios pelos excessos de pingos de óleos derramados nas vias
rodoviárias, e nomeadamente depois de um alargado e bem
regado jantar de fim do ano em que a Administração da
Empresa fez questão de proporcionar aos Seus colaboradores, por alto apreço e Estima!
Das probabilidades na sequência dos festejos, os
lindos projectados resultados de proveito da Organização,
podem de repente converter Alguém ao passado, porque a
Fadiga, a Ressaca, a Distracção, anteciparam-se marcando
o caminho fácil, por velocidade excessiva,... dirigindo Condutores e Ocupantes ao grave Sinistro!
Bem Hajam e por uma Óptima Jornada,
Sabia que,.. perder somente 2h de sono,... pode
corresponder a estar alcoolizado (pelo manifesto retardador
em todas as atitudes e acções prioritárias) ou seja, o equivalente a ter ingerido 3 cervejas!
Talvez ainda Não tenha associado a devida importância deste RISCO, sendo critico por manifesto bastante
vulgar e pela frequência na incidência, uma verdadeira,
problemática,..!!
...Muito provável, que comece a encontrar neste
RISCO, a possível explicação para certos, mas Não poucos
incidentes que acontecem com relativa frequência na sua
Empresa,... e Não apenas sinistros causados por profissionais ao volante!
Caros Companheiros em mobilidade... é tempo de
colocarmos nossos pés, bem estáveis no nosso chão!
A Fadiga é uma Séria preocupação em geral, mas
sobretudo um Risco Grave, quando desafiamos volantes de

A fadiga e a Ressaca dois factores muito associados, amigos, e justamente por isso, críticos de sério
risco, junto dos profissionais do volante, porque enganam o próprio e também muito facilmente, enganam e
colocam em risco muitos outros inocentes!
Como tem sido controlado este RISCO, na sua presente Organização?
Nunca, mas,... NUNCA insista em continuar a
guiar, quando se sente cansado, indisposto e ou está ensonado!
Uma pesquisa da organização americana National
Safety Council (NSC) apurou que 97% dos patrões de empresas envolvidas no transporte de mercadorias nos EUA
estão preocupados com o problema da fadiga dos seus
empregados e com o possível impacto que a FADIGA tem
nas operações e na segurança das mesmas.
Para quem passa horas ao volante, pelo desempenho da sua profissão, o cansaço mental e ou FADIGA representa um problema de elevado RISCO e fulcral no sector dos transportes em mobilidade rodoviários.
Dados Críticos para reflectirmos:

Pesquisas e estudos mostram que:
- Um condutor tem três vezes mais hipóteses de se en-
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volver num acidente de viação se estiver cansado;
- Perder até duas horas 2h de sono gera consequências bem próximas e semelhante ao efeito de ter bebido
três cervejas;
- Estar acordado por mais de 20 horas é o equivalente a
estar legalmente embriagado. (pesado afecto ao álcool).
De acordo com a American Sleep Foundation, cerca de metade dos condutores adultos dos EUA admitem
estar atrás do volante quando estão sonolentos.
Cerca de 20% dos condutores reconhece mesmo
adormecer ao volante em algum momento durante a
condução.
Queremos aqui alertar, destacando alguns dos sinais e sintomas que sugerem estarmos perante uma condução sonolenta:
- Bocejar com frequência e dificuldade em manter os olhos
abertos;
- Ter dificuldade em manter sua cabeça erguida e a
postura aprumada;
- Incapacidade de se lembrar por onde passou nos últimos metros;
- Ignorar sinais de estrada ou falhar saídas de Estrada;

- Dificuldade em manter uma velocidade constante;
- Efectuar uma condução desalinhada e agressiva;
Recomendamos aos Empresários, Gestores de
Frota e outros Profissionais, tenhamos um Muito MAIOR ATENTO e acção sobre a apropriada Formação
CAPAZ seguindo-se aplicativos sobre as efectivas medidas preventivas nos respectivos domínios de risco.
Se possui vasta experiência no domínio, facilmente compreende, de que Não bastam as conversas de TBT,
ou diálogos sobre segurança!
Por apreço e consideração,.. recomendamos o
recurso ao nosso método educativo profissional, priorizando aplicativos dedicados por diagnóstico constatado,
por isso geramos facilidades, capazes de converter a atitude absorvida pelos actos de formação profissional para
as Boas Práticas agindo nos procedimentos alinhados a
uma efectiva, atempada e correcta acção inovadora,
compreendendo como objecto essencial, porém e sobretudo vital!
ﺎت

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

Clube de Golfe da Beira encerra amanhã temporada 2019
Beira (O Autarca) – O Clube
de Golfe da Beira (CGB) promove amanhã, sábado (23Nov19) o tradicional torneio designado “Chiveve Cup”,
prova que marcará o encerramento da
temporada desportiva 2019. “Chiveve
Cup” é um dos maiores torneios que o
Clube de Golfe da Beira realiza anualmente, patrocinado pela própria colectividade, nomeadamente sócios e atletas e parceiros. A prova é disputada no
figurino entre selecções nacionais.
O Presidente do Clube de Golfe da Beira, Félix Machado, destacou a
estreia na competição da selecção da
Holanda, que irá juntar-se as tradicionais selecções de Moçambique, Portugal, Rússia, África do Sul e Zimbabwe.
Refira-se que, a selecção portuguesa é
actualmente a detentora do título do
torneio, tendo vencido consecutiva-

Félix Machado, Presidente e um dos
jogadores mais assiduous do CGB

mente as útimas duas edições (2017 e
2018).
Félix Machado assegurou que
será um encerramento da época com
pompa e circunstância, cujo evento envolve várias actividades entre elas, além do próprio conta-se um almoço de
confraternização.
“O objectivo deste torneio é
procurar, mais uma vez, massificar a
modalidade, trazer ao público a imagem real do Clube de Golfe da Beira
no seu todo e proporcionar momentos
de interação e de negócio entre a nata
empresarial local”.
Félix Machado lamentou, entretanto, o facto de as actividades do
clube terem sido seriamente afectadas
este ano com a passagem do ciclone
tropical Idai, tendo comprometido o
cumprimento de planos.■ (Redacção)
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