Ano XIX – Nº 3749 – Sexta-feira, 23 de Agosto de 2019

Gorongosa novamente no centro da atenção turística
mundial
Beira (O Autarca) – Na sua
segunda edição anual dos melhores lugares do mundo, que destaca 100 destinos em todo o planeta que estão a inovar, a liderar as tendências do sector de
turismo global e a oferecer aos visitantes uma experiência extraordinária,
lançada ontem, quinta-feira (22AGOSTO19), a TIME destaca o Parque Nacional da Gorongosa (PNG), na província de Sofala, centro de Moçambique.
A TIME é uma entidade internacional especializada na actividade de
colecção períodica dos melhores destinos turísticos mundiais.

Frase:

Quando não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no
sistema produtivo, não se está diante de um processo de
desenvolvimento, mas da simples modernização – Gilberto Bercovici

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/08/2019
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

66.74

68.06

USD

EUA

60.31

61.51

ZAR

RSA

3.97

4.05

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 23/08/19, Edição nº 3749 – Página 02/07
Na sua argumentação relativamente ao emblemático parque nacional
moçambicano, Gorongosa, a edição da
TIME destaca que em 2004 o Parque
Nacional da Gorongosa foi re-concebido como um “parque de direitos humanos” - um que tanto protege a vida selvagem como investe em comunidades
próximas.
O texto de argumentação sobre
a eleição da Gorongosa observa que o
renascimento do parque é o resultado
de uma recente colaboração entre a Fundação Carr e o governo de Moçambique e sublinha que cerca de um terço
do orçamento do parque vai para programas comunitários, de clubes pós-escolares para ajudar pessoas afetadas
pelo ciclone tropical Idai.
Refere também a fauna local

que ganhou impulso: há mais de
100.000 mamíferos de grande porte no
parque, um aumento de mais de 700%
em 10 anos.
“Quando começamos, eu podia
dirigir o dia todo e talvez ver um animal”, cita o fundador da Carr Foundation, Greg Carr e sublina que a Gorongosa é agora um mar de vida selvagem.
A última versão da TIME que
apresentsa os 100 destinos em todo o
planeta que estão a inovar, a liderar as
tendências do sector de turismo global
e a oferecer aos visitantes uma experiência extraordinária é basicamente
dominada por locais americanos, europeus e do continente asiático.
Em África, além do Parque
Nacional da Gorongosa, em Sofala, figuram as Montanhas do Mar Vermelho

no Egipto, a Conservação Mara Naboisho no Quénia, o grupo de 10 cabanas
em uma reserva natural de 22.000 hectares na Namíbia, a Reserva Natural de
Hoop e o lugar de refeição no Wolfgat
na África do Sul, o Museu das Civilizações Negras em Dakar, Senegal, e o
Parque Nacional Zakouma no Chade.
Ao nível da comunidade lusofona, além do Parque Nacional da Gorongosa, centro de Moçambique, consta dos principais destinos turísticos
mundiais eleitos a Casa do Sandeman,
na cidade do Porto, Portu-gal.
Gorongosa dista a cerca de 150
quilómetros da cidade da Beira e a menos de 25 minutos de voo a partir do
Aeroporto Internacional da Beira. Gorongosa é o maior parquet natural de
Moçambique.■ (Redacção)

Café da Gorongosa bandeira de Sofala na 55ª Edição
Sofala, realizou no primeiro semester
da FACIM
deste ano o seu primeiro grande carreBeira (O Autarca) – Sob o lema “Moçambique e o Mundo: Alargando o mercado, promovendo investimento e potenciando parcerias”, abre
segunda-feira próxima, em Ricatla,
distrito de Marracuene, província sulista de Maputo, a 55ª Edição da FACIM
– Feira Internacional de Maputo.
Empresários em Sofala consideram o evento uma oportunidade para
alavancar os seus negócios e o Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB), Jorge Fernandes, desafia ao
sector empresarial local para tirar maior proveito do evento, com vista a recuperar o património económico perdido na sequência do ciclone tropical Idai que em Março último devastou a
região centro do país.
O Autarca apurou que a província de Sofala, que estará representa-

da no evento por cerca de uma centena
de empresas, irá apresentar o café da
Gorongosa e o açúcar orgânico de
Chemba como a sua bandeira.
O Parque Nacional da Gorongosa (PNG), na província central de

gamento de café para os Estados Unidos da América (EUA), onde o produto
foi torrado em Idaho Falls. Tratou-se
do primeiro grande carregamento jamais exportado de Moçambique, numa
quantidade inicial estimada em 240
Kgs de café de alta qualidade.
Foi uma ocasião de muito orgulho em homenagem aos agricultores
locais e de muitas pessoas que que trabalham arduamente para conseguir
uma chávena de Café da Floresta Tropical da Gorongosa nas suas mãos. E
não foi em vão: As autoridades em Sofala, numa manifestação de reconhecimento ao esforço em curso, elegeram o
Café da Gorongosa para representar a
bandeira da província na 55ª Edição da
FACIM.
Refira-se que a iniciativa do
PNG neste novo projecto visa imple-
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migas do ambiente, tendo em conta a
sua finalidade de proteger a flora, ostenta a marca “Gorongosa”, como forma também de tornar associável o
produto a operação turística, colocando
o café à disposição dos turistas e dos
hóspedes do PNG. Mas com o incremento da produção, persoectiva-se escalar outros níveis de comercialização,
que poderão abranger outras cidades
moçambicanas e o mercado internacional onde já há garantias de colocação.
As autoridades governamentais em Sofala já haviam manifestadi a
sua gratidão pela iniciativa, que procura combinar a procteção da natureza
com a criação de condições para melhorar a vida das populações locais.
Outra importante produção de
café em Moçambique está a decorrer
em Niassa.■ (Érica Chabane)

Nesta foto, de autoria de Jen Guyton / via AP, observa-se um trabalhador,
ao fundo, com um saco de fertilizante nas costas, passando por plantas
de café com bagas verdes, na Serra da Gorongosa, província de Sofala

mentar um sistema de produção de café sustentável no Parque Nacional da
Gorongosa para mitigar os efeitos da
deflorestação e da pressão das alterações climáticas, promover o agronegócio e aumentar o rendimento e a segurança alimentar das famílias rurais da
região.
Para já cerca de oitenta produtores do sector familiar local estão envolvidos no cultivo do café arábica numa área de cerca de 30 hectares na
grande região da serra da Gorongosa.
O plantio dos primeiros viveiros iniciou em 2013. O projecto compreendeu, igualmente, a construção de uma
unidade de processamento na vila sede
do distrito da Gorongosa, já em pleno
funcionamento.
A nova versão de café produzida em Moçambique, em condições a-

Gorongosa tradicional “inquilino”
senta ideias desafiadoras e encorajadodo FIKANI
ras para os investidores do turismo e
Maputo (O Autarca) – O Fikani Moçambique, a maior Feira Internacional de Turismo organizada pelo
Ministério da Cultura e Turismo em
parceria com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA) abre a 06 e encerra a 09 de Setembro próximos. O Parque Nacional
da Gorongosa é um “inquilino” tradicional da feira.
Segundo apurou O Autarca,
este ano o Fikani Moçambique apre-

para o público no geral.
A edição de 2019 irá decorrer
sob o lema “Turismo e Cultura Promovendo o Emprego e o Bem-estar”. Trata-se de uma abordagem que procura
fortificar a acção do Ministério da Cultura e Turismo assente no fortalecimento e desenvolvimento do turismo e
da economia no país a partir da promoção sustentável do sector, exposição e
exploração das potencialidades e oportunidades turísticas nacionais.■ (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

É PRUDENTE que os CONDUTORES saibam
Controlar & Usar o EXTINTOR de combate ao
mentos potencialmente inflamaveis.
INCÊNDIO!
Sabia que os carros construídos a partir do ano
2000 podem arriscar a incêndios mais graves?
É recomendável ter um extintor no carro?

Possuir um extintor num veículo não deverá ser
ponderado apenas após um momento de aflição ou de necessidade real. Deve ser uma decisão certa e apropriada, a
tomar.
Os sinistros por incendio em carros podem, naturalmente, ocorrer por várias razões. Mais ocorrem como resultado de deficiencias mecanicas e electricas. Portanto, garantir um servico de manutenção ao carro, em conformidade com o ambiente e uso, em processo atempado, além de ser uma necessidade, baixa também o risco de incêndio.
Por isso:
“é prudente que todos os condutores devem estar
capazes de exibir, saberem monitorar, manter e utilizar
um extintor no veiculo automovel de risco, que dirigem” !!
Um extintor é um dispositivo projectado para o
desempenho específico e deve ser mantido apto, e OK por
emergência. Este componente é uma parte essencial da
segurança.
Que tipo de extintor deve estar equipado na viatura e que requisitos deve possuir para que consiga debelar
um pequeno fogo?
Embora o seu veículo seja concebido e construído
no ambiente da Segurança, muitos dos seus componentes
são potencialmente perigosos. São plásticos, têxteis, combustíveis, borrachas, fios elétricos, colas e resinas tudo ele-

E que os fogos nestes veículos da actualidade atingem também temperaturas mais altas do que nos modelos mais antigos?
Se se deparar com uma deflagração de um incêndio
no veículo, possuir um extintor permitirá que consiga combater o incêndio e mitigar os danos no veículo.
Sempre com a ressalva que todas e quaisquer intervenções deste género deverão ser bem ponderadas, sendo
recomendavel e ESSENCIAL, a formação, monitoria de
procedimentos e operacoes periodicas via simulacruns
em treinamento aos condutores profissionais.

Tipos e tamanhos de extintores
O peso ainda determina, em parte, o tamanho dos
extintores. Eles também são classificados pelos agentes inibidores de fogo que contêm. Extintores com agente em
formato de pó seco são a melhor escolha para um automóvel ligeiro, misto de carga comum e ou de passageiros
Os extintores de 1 kg possuem uma quantidade de
produto razoável, são leves o suficiente para manusear com
facilidade. Sendo também pequenos o suficiente para acondiciona-los facilmente, na maioria dos carros, ou arrumo
cuidado, quando não são necessários.
Tenha atenção que os veiculos homologados de livrete para cargas em serviço comercial ou industrial devem
fazer-se equipados com um extintor com base nos regulamentos existentes, função da classe inflamavel dos materiais transportados e ou considerando o risco aos locais de
acesso desses veiculos.
Dependendo da área de trabalho podem ser requeridos produtos inibidores e pesos específicos necessariamente maiores.
Guia rápido para escolha de extintor para automóvel
Resumidamente, deverá ter em atenção os seguintes critérios para comprar um extintor para o seu carro ligeiro de passageiros ou misto, a saber:
– PESO – Deverá ser leve, aproximadamente 1 kg
de conteúdo.
– Forma – Deverá ser compacto, preferencialmen-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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te com uma forma cilíndrica alongada, é a mais prática.
– Material de revestimento – Deverá possuir um
corpo durável e resistente, prefira os de alumínio, são
mais leves.
– Certificado – Escolha sempre extintores certificados, nem pense noutra alternativa.
– Manutenção – Escolha um modelo que possa ser
facilmente assistido pelos serviços de manutenção por uma
empresa especializada, disponivel na zona ou regiao em
que mais usa a viatura.
– Suporte – Escolha um extintor que possua uma
forma de ser instalado ou que se adapte a suportes já existentes no seu veículo.
– Gatilho – Tenha em atenção que o modelo que
escolhe possui um gatilho durável e com capacidade de ser
bem controlada a descarga.
– Garantia – para garantir que está protegido contra fabrico defeituoso.
– Carga – Garanta que o seu extintor está sempre
carregado e os selos e autocolantes colocados em dia.
– Prazo de validade – Certifique-se que não deixa
passar a data para efetuar a certificação do extintor. (afinal
seu protector)
Outros elementos a ter atenção
...é só comprar um extintor, arrumá-lo na bagageira ou por baixo do banco e já está? ....Nada disso!
INFELIZMENTE, tenho constatado com frequencia e na maioria dos Veiculos que Inspecciono, apresentam
extintores sim, mas "passeando por baixo dos assentos,
ou escondidos e longe, colocados na area de carga, soltos, e
alguns com deficiencias, lamentavel, apesar de se encontrarem no dominio de Condutoresapetrechados com a formação dedicada a Condução Defensiva, incluindo este e
outros pontos criticos como actos ESSENCIAIS ao preventivo do risco.
Mais um dos MAUS EXEMPLOS em distracção pela questão da informalidade, maus habitos e vicios do passado!
Você pode estar propenso a colocá-lo no compartimento da bagagem, ou por baixo do banco, mas o melhor
é ser mantido fixo, e ao facil e imediato alcance do condutor, proximo do assento deste ou na parte frontal do banco
do passageiro, conforme a figura.
Tenha em mente que um extintor de pó de 1Kg tem
um tempo médio de descarga de 6 segundos enquanto um
2Kg tem um tempo médio de descarga de 10 segundos. Se
o incendio for de grande dimensão deve ser abordado por
Bombeiros e Especialistas no combate, dominio e disciEste um dos pontos NEGROS do desleixo pela
prevenção e segurança, pois Todos se desleixam no FAZ
de CONTA do preenchimento do Check List em preuso diário, e nomeadamente os Técnicos de Seguranca,
Coordenadores e Chefes, agindo no deixa andar, totalmente DISTRAIDOS, pois um destes dias vai ser preciso
e?,..tarde demais !

Lembre-se que todo e qualquer objecto solto num
veículo é um “projétil” caso aconteça um embate ou colisão com alguma violência.
Portanto fixe-o bem, porem em modo amovivel
com toda a facilidade e disponivel em local apropriado,
de facil acesso a partir do lugar e postura de condutor.
Recorde-se que o extintor também precisa de estar fixo e
protegido a fim de evitar qualquer descarga inadvertida.

plinas de respeito ao meio ambiente.
Um pormenor por vezes esquecido, o pó inibidor
de incêndios usado nos extintores pode causar corrosão.
Tenha especial atenção quando o usa no compartimento do
motor. Uma das formas de reduzir a probabilidade é lavar
os resíduos, logo que seja seguro fazê-lo.
Como norma de segurança, após uma unica utilização o extintor deve ser recarregado ou substituído.
Mesmo que não tenha sido totalmente descarregado no momento da operação ou experiencia.
A manutenção regular inclui uma inspecção semanal e um serviço semestral que pode incluir uma recarga.
Nos casos de veiculos de alta frequencia no uso, independentemente da distancia percorrida, quer com passageiros e ou cargas, além de um extintor é aconselhável
possuir outros elementos auxiliares no veículo. Por exemplo, um cobertor de fogo, algumas ferramentas e protecção
para o corpo em tempo frio.

Como inspecionar rapidamente um extintor
Como parte de uma verificação em rotina de segurança deve verificar o extintor regularmente, ou seja, semanalmente: (i)- Verifique se os pinos e os retentores estão intactos; (ii)- Verifique se não há evidência visual de
danos, derrame, ferrugem ou corrosão; (iii)- Verifique o
manometro indicador de pressao, se possuir um, o ponteiro está na zona verde; (iv)- Certifique-se de que o bocal ou
espalhador se encontra fixo e não está obstruído.
Para veiculos que permanecem longo tempo imobilizados (dias e semanas) o pó pode-se aglomerar com o
tempo, assim vale a pena girar o seu extintor de pó seco de
cabeça para baixo e agitá-lo, de forma suave. Pode fazê-lo
a cada dois meses para impedir que aconteça esse
solidificar do pó.
Claro e Evidente que
É recomendável ter e manter operacional, um extintor no carro!■
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“Somos um Banco ambicioso, mas com uma
ambição de melhor servir”
- João Figueiredo, PCA do Moza Banco, a propósito da
concretização formal, esta sexta-feira, do processo de fusão
com o Banco Terra Moçambique (BTM), após a necessária
aprovação da entidade reguladora e de supervisão
Maputo (O Autarca) – O Moza Banco concretizou formalmente
nesta sexta-feira (23AGOSTO19) o
processo de fusão com o Banco Terra
Moçambique (BTM), após a necessária
aprovação da entidade reguladora e de
supervisão.
Trata-se de um processo que
vinha decorrendo desde 2018, quando
o Moza banco fez uma oferta pública
para aquisição de 100% do capital do
Banco Terra (BTM), transacção essa
que viria a ser concretizada ainda no final do ano transacto.
A oferta foi concebida num
quadro mais vasto de uma operação estruturada que viria a culminar com a adesão da instituição Arise na estrutura
accionista do Moza Banco através de
uma operação de aumento de capital
desta instituição financeira.
Concluídas que foram, e com
sucesso, aquelas operações de aumento
de capital e inserção da Arise no capi-

tal do Moza BANCO, e por sua vez a
aquisição da totalidade do capital do
Banco Terra, os accionistas de ambas
instituições decidiram em Assembleias
Gerais dos dois Bancos, concretizar
uma fusão entre estas duas Instituições
na modalidade de incorporação do
BTM no Moza Banco.
“Nestes termos, em nome do
conselho de administração do Moza
Banco, tenho o grato prazer de informar que, hoje, após a necessária aprovação da entidade reguladora e de supervisão, concretizamos formalmente a
fusão entre estas duas Instituições.
É nossa convicção que esta página que hoje se vira na nossa história,
constitui um passo determinante no
sentido da construção e consolidação
não só da nossa instituição como do
próprio sistema financeiro, que se pretende mais robusto e verdadeiramente
ao serviço da economia nacional” – declarou João Figueiredo, PCA do Moza

João Figueiredo, PCA do Moza Banco:
Somos um Banco ambicioso, mas com uma
ambição de melhor servir

Banco.
João Figueiredo referiu ainda
que este novo Moza Banco, agora enriquecido pelo valor que herda do Banco
Terra, é sem dúvida uma Instituição
com um novo ADN, um banco cuja actividade irá ser conduzida, inspirandose na essência daquilo que são as verdadeiras necessidades dos clientes.
“Somos um banco ambicioso,
mas com uma ambição de melhor servir. Sabemos que juntos contruiremos
um valor inesgotável nesta parceria” –
concluiu o PCA do Moza Banco.■

Caiu por terra em definitivo a candidatura de frangoulis
- AR elege por consenso quatro das cinco candidaturas à Juizes Conselheiros do CC
Maputo (O Autarca) – A Assembleia da República decidiu ontem
pela eleição por consenso de quatro
das cinco candidaturas à Juízes Conselheiros do Conselho Constitucional
propostos pelas bancadas parlamentares da Frelimo (3) e da Renamo (2).
Trata-se de Mateus da Cecília
Fenias Saize, Albano Macie e Domingos Cintura, propostos pela bancada da
FRELIMO; e Albino Augusto Monteiro Nhacassa, proposto pela bancada da
RENAMO.
Em definitivo a Assembleia da
República chumbou a outra candidatura da RENAMO, nomeadamente de

de António Frangulis.
Os quatro candidatos eleitos
foram aprovados por consenso pelas
três
bancadas,
designadamente
FRELIMO, RENAMO e MDM.
Relativamente a candidatura
de António Frangulis foi necessário recorrer-se a votação. Na ocasião, estavam presentes na sala 136 deputados
da FRELIMO, 43 da RENAMO e 10
do MDM, totalizando 189. O resultado
da votação apurou 43 votos a favor e
146 votos contra, significando que o
chumbo da candidatura de António sugerido pela FRELIMO Frangulis teve
igualmente o beneplácito dos parla-

mentares do MDM.
António Frangulis, lembre-se
foi até bem pouco tempo quadro do
MDM, tendo abandonado o partido
para ingressar na RENAMO.
Resta a RENAMO propôr outro nome diferente de António Frangulis.
O CC é composto por sete Juízes Conselheiros, um nomeado pelo
Presidente da República, que é o Presidente do órgão, cinco designados pela
Assembleia da República segundo o
critério da representação proporcional;
e um designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.■ (R)
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No imenso continente africano, são
falados cerca de 2.000 idiomas. Mas
dada a marca deixada pelos países
colonizadores,
aos
escritores
africanos põe-se a questão:

– Em que língua escrever? –
Para se entender de forma mais
profunda as raízes desta problemática, é
preciso remontarmos à “Conferência dos
Escritores Africanos de Expressão Inglesa” realizada em 1962 por iniciativa da
Universidade Ugandesa de Makerere. O
seu objectivo era definir, ou pelo menos
acordar, em “quais os parâmetros em que
deveria ou poderia assentar uma estética
literária africana que, ao mesmo tempo,
estivesse ao serviço da descolonização
política e cultural.”
No entanto, a sua questão de base
assentava na pergunta: - “Qual a melhor
maneira de escrever em inglês para a imaginação africana.” Só anos mais tarde
se soube que essa conferência ‘sofrera a
infiltração dos serviços secretos da CIA.’
Os autores africanos dessa época
empenharam-se nas lutas pela independência dos seus países. Mas às independências, seguiram-se períodos conturba-

dos, tanto devido a ingerências estrangeiras como a dirigentes nacionais opressores. E a vanguarda literária marcada pela conferência de Makerere enfrentaria em poucos anos, repressão, violência e morte; tendo muitos autores conseguido o exílio.
Entretanto, na África do Sul já tinham surgido, desde o início do século
XX, escritores africanos nativos que escreviam nas suas línguas nativas. Mas,
essa experiência viu-se ultrapassada pela
referida geração de Makerere. E chegamos aos dias de hoje em que a esmagadora maioria dos autores africanos escreve as suas obras nos idiomas dos antigos
colonialistas.
Por isso, Mukoma wa Ngugi, actual romancista, poeta e ensaísta queniano, afirma: “Traduzir romances africanos
para as línguas africanas é a excepção, e
não a norma.” ■ M.J.©17/08/2019

ANEXO: Breve resenha do artigo de Mukoma wa Ngugi de 9 de Abril 2018.
https://lithub.com/on-the-rise-and-cost-of-the-african-novel-in-english/
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RESENHA

Um diálogo com a
Literatura na História
O significado de uma obra literária não corresponde à intenção do criador, pois ela tem vida própria e seu sentido pode ser acrescido à medida que é
avaliada por leitores de diferentes épocas.
Essa definição consta de “Conceito e divisão da Teoria da Literatura”,
primeiro capítulo do livro Teoria da Literatura “Revisitada” (Petrópolis-RJ,
Editora Vozes, 2005), das professoras
Magaly Trindade Gonçalves (19412015) e Zina C. Bellodi, e constitui um
exemplo perfeito da qualidade das ideias que o estudioso de Literatura irá encontrar nesta obra, fundamental desde a
sua publicação para quem quer se aventurar na arte (pouco compensatória em
termos financeiros) de escrever resenhas e ensaios.
Na verdade, o livro traça, de modo geral, o percurso das ideias sobre a
Literatura ao longo da História, trazendo à tona as mais diversas concepções
do literário, que, embora distantes no
tempo e no espaço, vivem quase sem-

pre em permanente diálogo, já que não
só as ideias sobre o literário mudam,
mas mudam também as marcas essenciais da própria criação literária.
Discípulas do poeta, crítico, tradutor e novelista português Adolfo
Casais Monteiro (1908-1972), perseguido pelo salazarismo (1933-1974) e
exilado no Brasil a partir de 1954,
professor da Universidade Estadual
de São Paulo (Unesp), campus de Araraquara, interior de São Paulo, a partir
de 1962, as professoras Magaly e Zina
mostram neste trabalho já considerado
clássico como o Realismo do século
XIX e, mais particularmente, o Naturalismo trazem a marca do interesse
científico em explicitar o mundo e o
homem.
E acrescentam: “E o romance
prestava-se magnificamente ao trabalho
com as novas descobertas científicas, já
que ele se volta, normalmente, para tramas que ocorrem em grupos humanos,
de maneira aparentemente natural”.(...)
A.G.©
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A Qualidade das Relações
Determina o Bem-Estar
Físico e Psicológico
"Fake realities will create fake humans. Or, fake humans will generate fake realities and
sell them to other humans, turning them, eventually into forgeries of themselves." – Philip K.
Dick, from his essay 'How to Build a Universe pt. 2', 1978.
(“Falsas realidades criarão falsos humanos. Ou, falsos humanos irão gerar falsas
realidades e influenciar outros humanos, transformando-os, eventualmente, em falsificações de
si mesmos." - Philip K. Dick, do seu ensaio ‘Como Construir um Universo’ pt. 2', 1978.)

É de conhecimento geral que a
revolução tecnológica nos aproximou
e trouxe consigo o poder do conhecimento, tornou tudo mais fácil e acessível.
Contudo, também é esta ‘Era’ a
responsável por novos tipos de dependência, episódios de ansiedade, situações de isolamento e desesperança e
comportamentos anti-sociais.
A dedicação cada vez maior a este mundo em detrimento do mundo
externo tem que nos fazer reflectir sobre o impacto naquilo que é um dos
grandes pilares responsáveis pela Saúde Mental: - a Relação.

Sabendo que a qualidade das relações determina o bem-estar físico e
psicológico, importa analisarmos e
compreendermos o seu funcionamento
nos mais diversos contextos.
Não nos pode ser alheia a
dinâmica virtual e a forma como todos os movimentos psicológicos e
sociais se vão adaptando à azáfama
virtual.
Como psicoterapeutas não podemos negligenciar esta forma de estar,
sentir e relacionar.
Como psicoterapeutas temos a obrigação de estar online face a esta
realidade. ■ F.C.©

Anexo: ‘Philip K. Dick, from his essay 'How to Build a Universe pt. 2', 1978.’
http://yin.arts.uci.edu/~studio/readings/dick/index2.html
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Balaio
de gatos
Significado de balaio de gatos – "Balaio de gatos" é uma expressão usada para definir um
local bagunçado, onde predomina uma verdadeira desordem. Na frase, "O local é um balaio
de gatos", significa que o local é repleto de bagunça e de desordem. Balaio de gatos é
também um local onde existem encrencas e confusões. É um local onde ninguém se
entende, onde as encrencas são constantes’.
E POR FALAR EM BALAIO DE GATOS… O mundo atualmente consiste em notícias ruins de todo lado, nada agradáveis de se
ver e ouvir, e também em ‘fake news’ distorcendo os fatos.
No Brasil temos um presidente que todos os dias cria polêmicas em vez de governar.
Manda bocas foleiras e falas com erros grotescos inadmissíveis para quem dirige um país
como o Brasil.
Portugal nos últimos dias anda às voltas
com a greve dos motoristas de matérias perigosas. O governo, que certamente não tem nada a ver com isso, tem de ser o mediador entre
os caminhoneiros e os patrões. Logicamente
que por trás disso tudo tem a política. Pois, em
Portugal querem de toda maneira derrubar o
governo em gestão e virar o ‘balaio de gatos’
ao chão!
Moçambique, temos a tal paz que andam divulgando. Encontros marcados, acor-

dos assinados. Contudo, alguns homens da Renamo que estão no mato não reconhecem o novo presidente da Renamo, nem tão pouco a tal
paz divulgada.

Continuando a nossa saga pelo ‘balaio de gatos’ temos a nossa pequena Jaú, lá
no interior de São Paulo, onde o prefeito
não dá ‘as caras’ e nem benfeitorias para a
cidade.
O mundo realmente anda num caos danado de ‘balaios de gatos’ para dar e vender
para quem quiser ver e ouvir, e comprar aceitando tudo que lê, ouve, sobretudo na internet
e via WhatsApp, em geral nas ditas novas tecnologias.
Podia haver ‘balaio de gatos’ no verdadeiro sentido da palavra – onde os nossos gatinhos dormiriam enrolados em suas cobertas,
protegidos pelos seus progenitores, e donos,
sem terem de se preocupar com o que acontece
no mundo lá fora! ■ S.G.©10/08/2019.

FONTES | ‘Significado de Balaio de gato’ e ‘Origem da expressão:’

https://www.significados.com.br/balaio-de-gato/
Imagem: https://me.me/i/um-verdadeiro-balaio-de-gatos-%3C3-5461351
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para compreender o pensamento
político ocidental, apresentamos

SUGESTÕES de LEITURAS
para PESQUISA
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