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EDITORIAL 
Caso Mariano Nhongo sugere maior atenção 
 Beira (O Autarca) – Está a tornar-se cada vez 
mais preocupante a manifestação típica de cinismo relativa-
mente as acções belicistas da Junta Militar da Renamo lide-
rada pelo ora Major-General Mariano Nhongo, desavindo 
com o Presidente do seu partido, Ossufo Momade 
 Se ao nível das principais lideranças políticas do 
país o assunto está aparentemente a ser tratado de forma le-
viana, o mesmo já não sucede no seio da grande maioria da 
população moçambicana, que exige ao Presidente da Repú-
blica e ao líder da Renamo acções enérgicas para estancar o 
mal que gradualmente tende a evoluir. 
 Nos últimos dias foram registados repetidos ata-
ques à vituras particulares ao longo das estradas nacionais 
nº 1 e 6, nas províncias centrais de Sofala e Manica. São a-
taques que se seguiram a um alegado aviso dado por Maria-
no Nhongo, ameaçando desencadear  ataques  nas  referidas 

vias principais do país caso o Governo não atenda as suas 
exigências. Num cenário desse, que se confunde com uma 
autêntica declaração de “guerra”, obviamente que as popu-
lações deixam de viver em ambiente de paz.  
 Hoje em dia, quem pretende viajar da Beira e ou 
vice-versa circulando pelos troços que tem registado ata-
ques tem de pensar duas vezes. Já existem casos confirma-
dos de cidadãos que ao longo da semana passada foram o-
brigados a suspender viagens por conta do risco decorrente 
dos ataques. 
 Uma vez que a Renamo já assumiu publicamente 
que o caso da Junta Militar é um assunto de família, interno 
do partido, seria bom que resolvesse o mais depressa possí-
vel, porque está a causar vitimas inocentes. Ou o Governo 
deve tomar medidas à Renamo, impondo sanções ao parti-
do, mesmo a nível do parlamento, para força-la a resolver o  
  
 seu problema de família.■ (R)   

Frase: 
O conflito é algo criativo, o que é negativo é o confronto. O conflito é a 
divergência de postura, o confronto é a tentativa de anular a outra 
pessoa – Mário Sérgio Cortelia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA 

MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/09/2019 
Compra Venda Moeda País 

67.38 68.73 EUR UE 

61.21 62.43 USD EUA 

4.11 4.19 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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ONU prevê chegar à neutralidade carbónica até 2050 
mundo para pedir mais acções contra o 
aquecimento global. No sábado (21Set 
19) realizou-se a Cimeira da Acção 
Climática para a Juventude, ocasião 
em que jovens de diferentes pontos do 
planeta foram recebidos na sede das 
Nações Unidas e apelaram aos líderes 
mundiais para escutarem o apelo das 
gerações mais novas. 
 Segundo a DW, o Secretário-
Geral das Nações Unidas, António Gu-
terres admitiu o falhanço de toda uma 
geração no combate às alterações cli-
máticas. 
 “A minha geração falhou am-
plamente até agora, quer na preserva-
ção da justiça no mundo,  quer  na  pre- 

servação do planeta. Eu tenho netas. 
Quero que as minhas netas vivam num 
planeta habitável. A minha geração 
tem enormes responsabilidades nisto” 
– afirmou Guterres, citado pela DW. 
 Um novo relatório sublinha 
que os últimos cinco anos foram os 
mais quentes desde o início dos regis-
tos e perdas de glaciares nunca foram 
tão grandes como as ocorridas entre 
2015 e 2019. 
 O Secretário-Geral da ONU 
disse esperar alcançar planos concretos 
nesta Cimeira da Ação Climática para 
reduzir em 45% as emissões e chegar à 
neutralidade carbónica até 2050. ■ (Re-
dacção) 
 
 

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

 Beira (O Autarca) – A sede 
da Organização das Nações Unidas, 
em Nova Iorque, acolhe esta segunda-
feira (23Set19), a Cimeira da Acção 
Climática, uma convocação do Secre-
tário-Geral da ONU, que pretende bus-
car novos planos para a redução das e-
missões de gases com efeito de estufa 
(CO2) e delinear acções para proteger 
as populações dos efeitos do aqueci-
mento global. Segundo o site da ONU, 
no total participam do encontro mais 
de 80 líderes internacionais. 
 A cimeira foi antecedida da 
realização, na última sexta-feira (20Set 
19), de uma marcha que envolveu mi-
lhões de pessoas em cidades  de  todo o  
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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 

HIJACKING & Xenofobia - Obriga Condutores a 
estarem Mais Vigilantes e Aplicarem seguintes medidas! 

 

 

 - Planeie sua rota e deixe alguém saber acerca 
desse trajecto e bem assim, quando esperar você no seu 
destino. 
 - Observe e verifique o espelho retrovisor com 
frequência, para saber se você está sendo seguido. 
 - Caso suspeite que está sendo seguido, dirija-se 
para a Policia mais próxima, ou para uma área pública 
movimentada. 
 - Ao aproximar-se de um semáforo vermelho, 
diminua e modere a velocidade para que você só o al-
cance quando ficar verde, especialmente à noite. 
 - Se possível, estacione em um local central e 
bem iluminado, de preferência com guardas próximo e 
de plantão. 
 - Ao parar atrás de outro veículo, deixe metade 
do comprimento do veículo na frente para que você pos-
sa fazer uma fuga de emergência, se necessário. 
 - Evite dirigir por áreas desconhecidas ao final 
da tarde ou durante a noite & madrugada, e ou quando 
as estradas estiverem silenciosas. 
 - Altere inesperadamente em improviso o pla-
neamento das rotas e mantenha sempre alguém de con-
fiança a par do actualizado. 
 Os presentes indicadores recomendáveis sao pre-
ventivos e favoráveis ao actual ambiente de dúvida e risco 
agravado pelas execuções xenófobas verificadas na RSA 
e  sequelas nas proximidades circunvizinhas, como Mapu-
to, Matola, Ponta do Ouro, Zimbabwe, Reino de Eswatini,.. 
etc.. Partilhando o informativo por Acto Preventivo.■ 
  

 Caros Interessados: 
 A SAPS (polícia na RSA) tem divulgado e promo-
ve informação clara junto dos motoristas para serem 
MAIS vigilantes e a aplicarem as seguintes medidas de se-
gurança como preventivo e por precaução, nas estradas 
em mobilidade rodoviária na região:   

 - Nunca pegue ou ofereça uma boleia de pedin-
tes e ou estranhos pressupostos simpáticos.   

 - Evite parar na berma da estrada, excepto em 
situações de emergência. 
 - Um carro bem conservado tem menos probabi-
lidade de avariar e deixá-lo vulnerável. Verifique condi-
ção dos pneus,  e rectifique em conformidade, regular-
mente. Mantenha o método do depósito de combustí-
vel atestado o melhor possível. 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

23 de Setembro de 1962 ... Primeiro 
Congresso da Frelimo 

 

 
 

 O congresso condenou ainda o tribalismo e procla-
mou que a luta de libertação do povo moçambicano é uma 
luta de libertação nacional.■ 

 

 De 23 a 28 de Setembro de 1962, foi realizado o I 
Congresso da FRELIMO, em Dar-es-Salaam, na Tanzania. 
Este evento revestiu-se de importância histórica, na medida 
em que, para além de oficializar o Movimento que acabara 
de ser criado, foi também o Congresso da Unidade, em que 
moçambicanos oriundos de vários quadrantes se reuniram e 
tomaram decisões relevantes sobre o seu futuro.   

 O primeiro congresso teve como principal impor-
tância a afirmação da Unidade Nacional e a não tolerância 
de qualquer tipo de descriminação, seja ele étnico, raça, 
cor, religião.   

  
 Desmaios de alunos continuam na Escola Secundária de Inhaminga 
 Inhaminga (O Autarca) – O problema de desmaios de alunos na Escola Secundária de Inhaminga continua. O Au-
tarca apurou que o fenómeno, a cada dia, assume proporções cada vez maiores, pondo em risco a integridade de todos os in-
tervenientes no processo docente-educativo, pois aquando da entrada em transe os estudantes atiram pedras contra os vidros 
das janelas da escola e muitos estudantes já foram atingidos por esses verdadeiros projécteis. As aulas, na essência, têm sido 
ministradas com grandes lacunas pois desde que o fenómeno “ataques de espíritos” iniciou nos meados do 2º trimestre deste 
ano, nunca houve sossego naquela instituição de ensino público. Cansados de se verem sujeitos a ataques, constantes e em 
número cada vez crescente, os alunos da Escola Secundária de Inhaminga chegaram a paralisar as aulas na última segunda-
feira (16Set19). Ao longo da semana passada, os alunos de classes com exames chegaram a ser transferidos para receber au-
las no Instituto de Formação de Professores Primários de Inhaminga, mas a solução acabou sendo cancelada porque não re-
sultou os efeitos desejados: os alunos continuaram a desmaiar no novo recinto. Na noite da última quinta-feira (19Set19) foi 
feito trabalho espiritual envolvendo membros da AMETRAMO, aguardando-se ainda a confirmação dos resultados, pois na 
sexta-feira não houve aulas por ter sido o dia da vila e hoje na sequência da visita ao distrito do Presidente da República.■ (R)  
 

Funeral da Deputada Albertina Jaice será quarta-feira na Beira 
 Beira (O Autarca) – O funeral da Deputada da Assembleia da República, Albertina Jaice, eleita pelo círculo eleito-
ral de Sofala, pela Bancada Parlamentar da RENAMO, será realizado na manhã da próxima quarta-feira (25Set19), no Cemi-
tério Santa Isabel, na cidade da Beira, antecedido de Velório de corpo presente, pelas 08h30, na Igreja Católica de Matacua-
ne. Amanhã, terça-feira (24Set19), pelas 09h00, realiza-se o Velório na Sala dos Grandes Actos da Assembleia da República, 
em Maputo. 
 Albertina Jaice, membro da família do falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, perdeu a vida no último sábado 
(21Set19), no Hospital Central de Maputo, vítima de doença. Ela cumpria o seu primeiro mandato como representante do po-
vo na Assembleia da República.■ (Redacção) 
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