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EDITORIAL 
 

África e o desejo de um continente mais unido, 
organizado, desenvolvido e livre 
 Beira (O Autarca) – Amanhã, terça-feira (25maio 
2021), é um dia especialíssimo para África. 0 25 de maio 
simboliza o dia do continente africano, por coincidir com a 
data da criação da Organização de Unidade Africana 
(OUA), em Addis Abeba, na Etiópia, em 1963. O objectivo 
da criação da organização continental ora transformada em 
União Africana (UA) é o de defender e emancipar o conti-
nente africano. Em 1972, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) estabeleceu a data como o Dia da África ou o Dia  da  

Libertação da África. O 25 de maio lembra a luta heróica do 
povo africano pela independência do continente contra a co-
lonização europeia e contra o regime do Apartheid que pre-
dominou na vizinha África do Sul.  

Entretanto, muitos países africanos alcançaram a sua 
independência nacional entre as décadas 60 e 70, mas volvi-
dos aproximadamente meio século o continente continua 
longe de alcançar o desejo de uma África unida, organizada, 
desenvolvida e livre. 

 Mesmo  a   transformação,  em  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 24/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

72.41 73.85 EUR UE 

59.3 60.48 USD EUA 

4.24 4.33 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Quem olha para fora, sonha, quem olha para 

dentro, desperta!■ 
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propósito de acelerar o alcance do desejo do continente, 
volvidas aproximadamente duas décadas ainda não produziu 
os resultados esperados e África continua distante do sonho 
de seus povos.  
 África, embora seja o berço da humanidade, com 
concentração de importantes recursos naturais, continua ain-
da o continente menos desenvolvido e não se vislumbram 
para tão já perspectivas de sair dessa categoria de pobreza e 
dependência.  
 São vários os factores que concorrem para que a Á-
frica continue no estado de pobrza em que se encontra, mas 
há a destacar sobrebuto a fragilidade das instituições do con-
tinente.  

Em pleno século xxi, África continua sendo gover-
nada por pessoas ocas do ponto de vista de visão de estado e 
de desenvolvimento.  

Muitos governos africanos são ainda constituídos 
por regimes ditatoriais, e foram assaltados por verdadeiros 
corruptos, pessoas que trocam agendas de boa governação e 
de desenvolvimento equilibrado, harmonioso sustentável e 
colectivo em benefício de agendas pessoais e ou grupais.  

As guerras que sucederam e ainda sucedem em Á-
frica representam factores quee contribuem em grande parte 
para retardar o desenvolvimento do continente, e o seu sur-
gimento resulta da ambição desmedida e de políticas de ex-
clusão implementadas pelos governos que se estabeleceram 
ao longo do tempo e teimam e permanecer na mesma posi-
ção.  
 África precisa acordar e essa tarefa tem de ser  assu-  
   

   

mida com carácter urgente. 
Avante África rumo a união, progresso e desenvol-

vimento. 
Pela celebração do 25 de maio, O Autarca felicita à 

todos povos africanos e as instituições do continente que de 
forma incessante trabalham dia e noite para lever o conti-
nente a bom porto.■ (Redacção) 
 

Chefia da brigada central da Frelimo de assistência à 
província de Sofala: Manuel Tomé substitui Sérgio Pantie 
NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE Beira (O Autarca) – O vete-
rano Manuel Tomé é o novo chefe da 
brigada central do Partido Frelimo de 
assistência à província de Sofala, em 
substituição do jovem Sérgio Pantie 
que agora passa a chefiar a brigada de 
assistência à província do Niassa. Ma-
nuel Tomé, um comunicador por exce-
lência, já foi Secretário-Geral da Freli-
mo e chefe da bancada parlamentar.■  

 
 

Manuel Tomé 
 

 

Sérgio Pantie 
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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 

Evitemos 40% em Perdas no Combustível, Desgastes e 
Serviços Afastados do Adequado Diagnóstico! 

 

 Banirmos maus Hábitos do Passado, ora fáceis, se inovar-
mos conhecimento, seguirmos procedimentos, adoptando as mu-
danças por conformidades ao nosso chão.      
 Números e Contas que podem destruir vidas, empregos e fa-
mílias, continuam somando Perdas, envolvendo a maioria que con-
duz, apesar de atendermos a cursos de formação, sustentando bonitos 
certificados, interpretados por dita experiência, no entanto, lamento 
pelos sérios e críticos desvios aos procedimentos profissionais.  
  Todo o combustível mal queimado pelo carro, mal guia-
do, significa estar a desafiar varias condições inseguras, despe-
sas não recuperáveis, e agravando emissões, em afecto também 
para Todos na esfera de visão ao volante. 

Inevitaveis aumentos nos preços dos combustíveis, a bai-
xa qualidade nos desempenhos em nome da segurança e serviços, 
estamos maltratados pelo covid-19, precisamos adoptar manei-
ras simples, capazes, inovadoras, e não distraídas que nos guiam 
a economia de combustível, componentes que se desgastam, evitar 
serviços deficientes, resultando evitáveis custos em soma.   

A boa notícia é que, com alguns ajustes nos nossos com-
portamentos e hábitos de condução, mais atentos aos detalhes 
de manutenção diária e aos serviços regulares ao carro, melhora 
e muito a eficiência no uso da viatura, tão fácil poupar 40% face 
aos excessivos gastos "evitáveis"  no presente. 

Sejamos práticos, se desempenha profissional ao abaste-
cer 48 vezes por ano, uma média de 3.000 Mts  por tanque cheio, a 
redução de 40% no consumo de combustível significa mais de 
58.000 Mts em poupança viável por viatura, num ano, sem con-
tarmos com custos das peças e serviços oficina! 
  As contas garantem que vale decidirmos já, pelas Boas 
Práticas: 

Serviços: um carro pode queimar até 30% de combustível 
a mais, se a manutenção não for adequada nem realizada regular-
mente. Componentes do motor, Pneus e Rodas desequilibradas, 
suspensao, direçao, níveis baixos de líquidos, refrigerante e tra-
vões, fluidos misturados/ contaminados, filtros sujos, diagnósticos 
faz de conta, contribuem para pesados e desnecessários consu-
mos, avarias, despesas de oficina, perdas de tempo, logística em 
perda, tudo fora do previsto e destruindo orçamentos. 

Rodas e Pneus: confirme regularmente o balanceamento e o 
alinhamento das rodas do carro. O mau contacto do pneu no pavimen-
to causa mais fricção, aumenta a distância de travagem, a montagem 
incorrecta do pneu, erro de montagem da roda no carro, mistura de p-
neus diferentes por eixo, tudo isto exige maior consumo de combustí-
vel, e muitos outros componentes móveis em desgaste forçado. 

Pressão nos Pneus: Observe semanalmente e corrija se 
lhe parece ou dúvida, de pneus com pressão insuficiente, isso au-
menta a resistência ao rodar, desafia insegurança na trajectória 
e nas travagens, perdas de aderência, e resultam os vários consu- 
mos em excesso.  

O ar condicionado, Se mal usado, Pesa:  utilize  o  sistema 
 

do a/c ajustando os dispositivos de controlo, seguindo as instruções do 
veículo, consulte o manual de uso e manutenção da viatura.  
  Peso desnecessário: reduza "coisas" que guarda no veí-
culo removendo esses itens desnecessários dele e, se dirige muito 
na cidade, considere o método de manter presente sempre o pro-
cesso do meio tanque de combustível. Evite sempre, rodar com o 
nível de combustível próximo de vazio ou sinal de reserva, as per-
das e consequências multiplicam-se para graves. 

Conduzir Atento e moderado: os efeitos exagerados e 
as consequências de "pisar em excesso no acelerador” são bem 
conhecidos, obriga a travar e a acelerar novamente. Gastos, custos 
desnecessários e perfeitamente evitáveis. 

Não trave em excesso: mantenha o ímpeto o máximo 
possível olhando e planeando à frente, fluindo com o tráfego, man-
tendo a distância de afastamento seguro, e prevendo melhor abor-
dagens ao subir, antecipando-se aos semáforos e cruzamentos. 
  Mudança certa na caixa: dirija na marcha mais alta permi-
tida pelas condições da estrada, clima, trânsito e tráfego, sem sobre-
carregar o motor. Aprenda a conduzir escolhendo a mudança mais 
adequada no caso do carro ser automático. Se utiliza um 4x4, reno-
ve o saber próprio a adoptar o adequado uso, nessa viatura, mas faça-
o  com o recurso a um formador-especialista.  

Conheça o equipamento instalado no carro e confira 
se operacional: Muitos veículos possuem configurações de econo-
mia para optimizar o desempenho, a resposta do acelerador, a alti-
tude no percurso, etc., para obter  eficiência de combustível. Antes 
de utilizar mal os meios, decida por Formação adequada confor-
me seu Desempenho e consulte as instruções do fabricante. 

Planeie o trajecto com antecedência: execute várias ta-
refas na mesma viagem de ida e volta, ao contrário de muitas tare-
fas mais curtas. Isso não apenas limita o tempo que leva para as ta-
refas, mas mantém o motor do veículo na temperatura ideal, gasta 
menos. 

Evite a hora de ponta, a correria e os apertos: a ba-
talha no trânsito aumenta o consumo de combustível, o desgas-
te da transmissão, dos travões e muitos outros componentes 
móveis no veículo. 
  Não opte, decida Antes pela qualidade no desempenho 
Profissional, capaz de usar e manter os meios em conformida-
de com os procedimentos adequados na sua função e respon-
sabilidades partilhadas com os demais. 
 Se mantém o desleixo, conte que não há orçamentos 
que consigam resistir a tantos "vírus" com os quais infelizmen-
te, convivemos todos os dias, sem darmos por isso, mas esta-
mos perdendo saúde rodoviária, afinal é essencial para todos. 

Isto que nos relaciona, no Trabalho, em Família, na 
Organização, atentos aos mais novos que nos observam, co-
piando tudo, convencidos que estão aprendendo,... mal afinal! 
 Repare, Todos contam connosco,... profissionais!??■ 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

24 de Maio de 1958 … Vila de Chemba  
 
 

 

Beira (O Autarca) – A Vila de Chemba, a sede do 
distrito com o mesmo nome, a norte da província central de 
Sofala. 
 Localizada a margem do Rio Zambeze, Chemba é 
uma vila pacata, cujo desenvolvimento actualmente está a 
ser estimulado pela implantação na antiga povoação da pri-
meira indústria açucarreira do país baseada numa produção 
orgânica. O empreendimento que fornece sustento a cente-
nas de famílias da vila é o maior projecto de investimento 
uma vez realizado em Chemba, cujo distrito tem limite, a 
noroeste e oeste com o distrito de Tambara, a sudoeste com 
o distrito de Macossa (distritos da província de Manica), a 
sul com o distrito de Maringué, a sudeste com o distrito 
de Caia (Sofala) e a leste e nordeste com o distrito de Mu-
tarara (distrito da província de Tete). 

Na época colonial, Chemba tinha o estatuto de cir-
cunscrição, tendo sido transformado em distrito depois da 
independência nacional em junho de 1975. Na revisão ad-
ministrativa de 1980 o distrito, cuja capital ostenta o mes-
mo nome de Chemba, perdeu parte do seu território quando 
os postos administrativos de Maríngue e Tambara foram e-
levados a distritos, respectivamente de Sofala e Manica. 

Demograficamente, de acordo com o Censo de 
2017, o distrito de Chemba no seu  todo  tem  83.257  habi- 
 

 
tantes e uma área de 3.978km², resultando numa densidade 
populacional de 20,9 h/km². 

A Vila de Chemba celebra nesta segunda-feira (24 
maio2021) o seu 63º aniversário de elevação a actual cate-
goria administrativa. Pela celebração saudo e desejo a todos 
habitantes da Vila de Chemba “Boas Festas”!■ 
 

País regista anualmente 2500 novos casos de fístula obstétrica 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017  Maputo (O Autarca) – A 1ª 
dama da República de Moçambique, I-
saura Nyusi apelou ontem, domingo 
(23maio2021) para um compromisso 
global, com acções concretas e estrutu-
radas que visem uma cultura protectora 
e inclusiva direcionada a responder às 
necessidades urgentes das raparigas e 
das mulheres. “Sejamos mais cons-
cientes e protejamos as nossas rapari-
gas e as nossas mulheres”.  
 O apelo da Isaura Nysui decor- 
reu da celebração do 23  de  maio,  Dia 

 

 

país cerca de 2500 novos casos da 
doença. 
 A fístula obstétrica é uma rup-
tura no canal de parto, cujas principais 
causas são os partos prolongados e 
obstruídos, que sem intervenção cesa-
riana de emergência, as complicações 
daí advindas podem ser fatais, espe-
cialmente em regiões remotas do nosso 
país onde o acesso aos cuidados obsté-
tricos ainda representam um desafio, 
sobretudo na actual era da pandemia da 
covid-19.■ (Redacção) 
 
 

Internacional para a Eliminação da Fís-
tula Obstétrica, tendo revelado que, 
estima-se,  que anualmente ocorram no 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: falumechabane@yahoo.com.br 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do E-mail: oautarca@gmail.com ou em mão no endereço desejado 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2021 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00 * Institucional: 26.400,00 


