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EDITORIAL
Eleições Autárquicas 2018
` (O Autarca) – Inicia amanhã, terça-feira
Beira
(25) nas 53 cidades e vilas autárquicas moçambicanas a
campanha eleitoral para a eleição autárquica destinada a escolha de membros dos órgãos autárquicos, nomeadamente
os presidentes e os membros dos conselhos municipais,
prevista para o dia 10 do Outubro de 2018, de acordo com
o calendário do sufrágio eleitoral, estando o seu fim marcado para as vinte e quatro horas do dia 07 de Outubro.
Trata-se das quintas eleições autárquicas na história da municipalização democrática multipartidária em Moçambique.
A fase da Campanha Eleitoral constitui o período
em que os partidos políticos, coligações dos partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores e seus candidatos se apresentam para a população, promovendo candidaturas,
bem como divulgando textos, imagens, vídeos ou sons que

exprimam ou reproduzam o conteúdo dessa actividade e o
seu manifesto em busca do voto.
Um desafio lançado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) aos partidos políticos, coligações de partidos
políticos, grupos de cidadãos eleitores proponentes, candidatos, seus membros, apoiantes e simpatizantes, e que O
Autarca subscreve, visa transformar este período de campanha eleitoral para maior consciencialização aos cidadãos
eleitores de todas as autarquias dos verdadeiros objectivos
do processo de descentralização, garantindo deste modo a
participação massiva e afluência às urnas que são uma demonstração da expressão da cidadania plena.
Todos os concorrentes e seus membros, apoiantes,
simpatizantes e população em geral são chamados a respeitar os princípios éticos da campanha eleitoral estabelecidas
pela Lei, códigos de conduta e demais legislação em vigor
no nosso país.
A campanha eleitoral que chega a confundir-se

Os olhos enxergam a beleza de uma pessoa, mas é
Frase:
no coração que está o valor de cada uma delas.■
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Continuado da Pág. 01
em ambiente de segurança e protecção igual a todos actos
da campanha, competindo esse trabalho a PRM – Polícia da
República de Moçambique.
Uma chamada de atenção muito especial feita pela
CNE e demais entidades, incluindo O Autarca aos partidos
políticos e respectivos candidatos tem a ver com a proibição de utilização de bens do Estado, dos lugares de culto,
escolas, a instrumentalização de jovens e crianças para impedir a realização da campanha eleitoral por parte de outros
candidatos, a destruição ou inutilização do material eleitoral dos candidatos, pois estes são, entre outros, ilícitos eleitorais mais comuns, e puníveis por lei.
Considera-se este momento derradeirp antecedente
às eleições, uma oportunidade para a promoção da consciência dos cidadãos sobre a importância do aprofundamento do processo democrático, do exercício do poder através
do voto, do valor de saber votar com civismo e ter a noção
de que essas premissas só se alcançam com participação
massiva nos processos.
A campanha eleitoral que inicia amanhã coincide
com a aproximação do fim do mandato dos órgãos municipais eleitos em 2013, tornando-se imperiosa a realização de
mais um sufrágio eleitoral para a escolha de novos órgãos
que darão continuidade ao exercício das tarefas que o povo
lhes irá confiar.
Apela-se um voto consciente, importando salientar

que nem sempre a escolha de novos dirigentes representa o
melhor caminho para o progresso que todos almejamos.
A eleição é um processo democrático que permite
os cidadãos resgar e colocar governantes da sua orientação
ideológica, mas também permite manter e consolidar governos bons que já existe.
Portanto, cada autarquia tem a sua particularidade e
muitas vezes assume-se que a mudança de governos estabelecidos e que já provaram a sua capacidade de trabalho representa um sério risco a continuidade do desenvolvido iniciado.
Uma vez tendo referido que a campanha eleitoral
que inicia amanhã coincide com a aproximação do fim do
mandato dos órgãos municipais eleitos em 2013, queremos
aproveitar esta ocasião para felicitar e homenagear todos
governos autárquicos que tem apresentado excelente trabalho no presente mandato prestes a findar, iniciando pelo
Município da Beira onde foram desenvolvidas muitas e
grandes realizações nos últimos cinco anos, cenário que
permitiu os beirenses resgatarem o seu orgulho de beirense,
uma cidade que desafia tornar-se uma das mais próspera e
atractativa de Moçambique.
Bem hajam à todos quanto dedicaram o seu conhecimento, sabedoria e influência para o alcamce do trabalho
dignificado, com destaque para o autarca Daviz Simango e
as instituições nacionais e estrangeiras que sempre se mostraram a favor do desenvolvimento da cidade da Beira.

Município oferece nova escola a comunidade de Nhangau
Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Municipal da Beira
(CMB), Daviz Simango, procedeu no
último sábado (22) a entrega de uma
nova escola construída pela edilidade
local para beneficiar a comunidade de
Nhankamba, Posto Administrativo de
Nhangau, arredores da cidade da Beira.
Trata-se de um complexo educacional que comporta duas salas de
aulas, duas casas para professores e
quatro casas de banho.

Refira-se que ainda em Nhangau e na mesma semana, a Secretária
Permanente do Governo de Sofala, Au-

gusta Maita, procedeu ao lançamento
da primeira pedra para a construçao de
uma escola.■
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País celebra amanhã 50 anos das FADM com pompa
e circunstância
Beira (O Autarca) – Uma série de actividades políticas, didácticas
e recreactivas preenchem o programa
das celebrações alusivas aos 54 anos
das FADM – Forças Armadas de Defesa de Moçambique, esta terça-feira
(25).
Toda pompa e circunstância
promovida pelo governo para esta celebração visa corresponder a dimensão
do aniversário e a importância institucional das FADM no contexto da pátria amada, uma pátria de heróis consagrados pelo seu sacrífio à causa da libertação nacional do jugo colonial português, cujo início da luta armada foi
desencadeado justamente a 25 de Setembro de 1964.
Diferente de outros anos, este
ano a cerimónia central alusiva as celebrações que terá lugar na Praça dos
Heróis, em Maputo, amanhã de manhã,
devendo ser marcada pelo tradicional
acto de deposição de coroa de flores
em homenagem aos heróis moçambicanos, não contará com a presença do
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança (FDS), Filipe Nyusi,
em virtude de se encontrar ausente do
país em missão de participaçã na 73ª
Sessão Ordinária da Assembleia Geral
das Nações Unidas, em Nova Yorque,
Estados Unidos da América.
Refira-se que as celebrações
do 25 de Setembro serão replicadas em
todas capitais provinciais, sedes distritais, de postos administrativos e de localidades, permitindo um festejo aglutinador de todos os moçambicanos.
No caso particular da província de Sofala e da cidade da Beira a ce-

rimónia central terá lugar na Praça dos
Heróis, no bairro da Chota.
Por esta comemoração urge reflectir sobre o papel das Forças Armadas de Defesa de Moçambique no contexto de desenvolvimento do país.
As FADM são o garante da soberania, cujo papel deve ser desempenhado com determinação.
Cidadãos entrevistados pela
nossa reportagem na cidade da Beira
consideram que a defesa da soberania
não se resume apenas a protecção contra a invsão externa, é importante que
as FADM participem na criação de
condições para o sossego dos cidadãos
e no desenvolvimento geral do país.
O país tem elevados índices de

criminalidade, principalmente nos maiores centros urbanos, onde verifica-se
uma cada vez mais fraca prestação das
forças policiais, daí a sugestão para as
FADM colaborarem com os demais actores da sociedade na manutenção da
segurança, tranquilidade, lei e ordem.
Os casos recorrentes de ataques e assassinatos em aldeias de Cabo Delgado
devem suscitar o envolviemnto das
FADM uma vez confirmada a incapacidade da PRM de conter a onda de
bandidagem.
Paralelamente, os nossos entrevistados defendem que em ambiente
de Paz os membros das FADM devem
ser envolvidos em actividades de produção.■ (Redacção)

Navio da Marinha brasileira escala Maputo
Maputo (O Autarca) – O navio Corveta Almirante Barroso, da Marinha
do Brasil, escala a partir desta segunda-feira (24) o Porto de Maputo onde deverá
permanecer até quinta-feira próxima (27). Um comunicado da Embaixada do Brasil em Maputo enviado à nossa Redacção refere que a presença do navio no Porto
de Maputo irá reforçar os laços de amizade e cooperação entre os governos moçambicano e brasileiro no domínio da Defesa, sobretudo na vertente do intercâmbio na área militar. Amanhã, 25 de Setembro, a Corveta Barroso estará aberta à
visitação pública, oportunidade em que será possível conhecer um pouco mais sobre a embarcação e a marinha brasileira. A Corveta Barroso é um moderno navio
Escolta, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.■ (Redacção)
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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

Os AMORTECEDORES do carro ? Também um
Elemento de Segurança Activa!
Caro Condutor,
Se esta habilitado com CARTA de Condução
Profissional, devia estar ao corrente no controlo deste assunto, mas infelizmente, estou certo de que rodamos muito
DISTRAÍDOS e mal enganados.
A importância dos amortecedores no veículo que
nos transporta:

Os amortecedores são um dos principais elementos da segurança dos veículos automóveis.
Ao promover o efeito do melhor contacto das Rodas/PNEUS à estrada, proporcionam uma maior aderência,
e como tal, segurança, económia por Km e comodidade.
Não somente a quem dirige o volante, mas também
a todos no campo de visão, por isso, importa que Condutores e proprietários tenham a perfeita noção da importância,
controlo, manutenção dos amortecedores na participação
activa na mobilidade rodoviária.
A suspensão de um automóvel desempenha uma
função estratégica na absorção dos impactos e vibrações
causados pelas irregularidades das estradas, por isso a observação e manutenção é aconselhável com relativa frequência.
No módulo constituinte da chamada "suspensão"
de um veículo rodoviário encontram-se vários elementos
activos, a termos em conta, entre eles os Amortecedores,
mas também os Pneus!
Regularmente, constatamos que são exactamente

os elementos que compõem a suspensão do carro, que a
maioria dos usuários e nomeadamente mecânicos e condutores, seguem uma a tendência para o esquecimento
ou faz de conta e porque?
Por um lado, a ignorância, ou o Chefe não permitiu,..
Geralmente o preço/custo destes componentes contribuem como principal causa no atraso na troca destes elementos, por vezes excedemos o risco e o somatório de desafios, conduzem-nos para o acidente, a redobrados custos
e sofrimentos.
O desgaste de um amortecedor acontece de forma progressiva e lenta, tão lenta que o condutor dificilmente sente as alterações.
Compete sobretudo ao Condutor estar atento e
perceber se os amortecedores estão no limite da segurança ao correcto uso.
Verificar o mau estado dos amortecedores?
1 – O primeiro passo é fazer uma inspecção visual do elemento em si. Verificar se não existem fugas no
êmbolo ou rasgos nos retentores e vedantes.
2 – Sinta a fidelidade da trajectória do automóvel em pisos irregulares e especialmente em curvas.
3 – Nos pisos em mau estado verifique se existem ruídos estranhos. Leve a direcção ao batente, se ouvir
estalidos ocos é porque os rolamentos do amortecedor já
“entregaram a alma ao criador”.
4 – Teste a eficácia dos amortecedores no banco
de ensaios. Antes de os substituir faça um teste no ripómetro. O resultado vai indicar-lhe se precisa ou não de trocar
de amortecedores.
Onde em Moçambique?
Nos Centros de Inspecção Técnica IPO aos veículos!
Sim constitui uma operação básica e fundamental
da tal Inspecção periódica e obrigatória para veículos ligeiros acima de 4 anos ou pesados de serviços, alem de 2 anos. Pode solicitar a qualquer momento, uma nspecção ex-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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para dentroDEvárias
compararmos perante críticos orçamentos projectados pelas
à montagem para evacuar o ar no seu interior. Este exame
oficinas olhando cada vez mais o interesse da acturação cotem de ser feito com o amortecedor colocado na posição
mercial.
em que vai ficar quando for montado no carro (quase
5 – Porem N.B., antes de duvidarmos dos amortesempre na vertical).
cedores, devemos verificar e rectificarmos o estado dos
– Utilizar uma chave dinamométrica para apertar as
porcas e os parafusos de acordo com os binários de aperto
Pneus, o equilíbrio das rodas, pressão do Ar e como se
apresenta toda a área de desgaste, em que tudo deve ser
indicados nas instruções de montagem ou do fabricante do
semelhante nas duas rodas do mesmo eixo.
veiculo. Um aperto excessivo pode danificar as peças de
Se houver diferenças assinaláveis, desconfie do esmontagem, causando uma avaria prematura nos amortado dos amortecedores.
tecedores.
– Para Segurança, economia em custo/Km e evitarmos desgaste prematuro dos vários elementos moveis de
toda a suspensão do carro, usufruirmos do conforto na condução e optimizada aderência à estrada, é indispensável e
obrigatório, realizar o alinhamento de direcção e equilibragem de todas as rodas e Pneus, imediatamente a seguir
à colocação dos amortecedores novos.
Sugerimos, questionem os Vossos Mecânicos, Motoristas Profissionais e Inspectores ,..e não fiquem admirados de tamanha ignorância que lhes assiste nos desempenhos em que geralmente depositamos confiança e dos
transportes muito todos dependemos.
Apontamento recomendável:
Em resumo, favor Não vai considerar este conteú– Antes de se iniciar a instalação dos amortecedodo se apresenta muito técnico, pois em nossa opinião, cienres novos, é preciso verificar se o número de referência do
tes de que não estamos enganados, entendemos que estamaproduto é o correto de acordo com a recomendação do catátéria constitui curriculum, sendo efectivamente de dever e
logo. Confirma-se a marca e o modelo do carro, qual o
saber como parte integrante do conhecimento especifico de
tipo de veículo (potência do motor) e qual o ano de fatodo e qualquer Condutor habilitado deProfissional e bem
brico (não de registo). Verifica-se ainda, o tipo de eixo (ríassim também, de todos os relacionados com a Gestão de
gido ou independente), o tamanho da base das rodas e o tiuma Frota, Chefias, Inspecção de viaturas, Fiscalização
po de suspensão (mola helicoidal, de lâminas, etc.).
Rodoviária, Mecânicos, Técnicos de Segurança, Peritos
– Não convém utilizar uma chave pneumática para
das Seguradoras e ainda, os Formadores, Instrutores e
instalar amortecedores novos. Apertar porcas e parafusos
auxiliares no domínio da mobilidade.
com uma chave pneumática durante a instalação pode daniNão deixo de pedir atento ao verificar imensa igficar gravemente as peças de montagem. Utiliza-se apenas
norância
e excessivo desleixo dos responsáveis, muito se
uma chave deste tipo para retirar os amortecedores que
admite
em
rolamento na prática, actos e attitudes bem
precisam ser substituídos.
LONGE
e
cada
vez mais desalinhadas com as presentes
– Convém utilizar sempre ferramentas seguras e aTecnologias
no
objecto
da não negociável condição em sadequadas. Nunca agarrar ou danificar a haste polida do pistisfação da actualização do conhecimento e aplicativos dos
tão com um alicate ou outras ferramentas. Isto pode deixar
efectivos metodos da Prevenção e Controlo com a Segumarcas, danificando, assim, o vedante da haste e dando orirança Rodoviária, por isso temos o GRAVE IMPACTO
gem a fuga de óleo.
de SINISTRALIDADE que temos, conformes com as inUtiliza-se sempre uma ferramenta apropriada
formalidades em constante desprezo pelos básicos valores
denominada "compressor de molas" adequado para
da disciplina profissional.
prevenir ferimentos graves.
– Experimenta-se sempre o amortecedor ANTES
Em Alerta: o risco SOBE em exponencial e a
da montagem, puxando a haste do pistão para fora e empurqueda projecta-se mais GRAVE!

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Fidelidade apoia iniciativa da Comunidade Médica
Entre os oradores, esteve pre- que pertencem à Comunidade dos PaíLusófona
sente no painel ‘Telemedicina e E-saú- ses de Língua Portuguesa (CPLP), bem
de’, o Dr. José Santos, Director Clínico como as Associações que representem
da Multicare, a empresa que gere as
soluções de saúde oferecidas pela Fidelidade.
A Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP) junta a Ordem
dos Médicos e Associações Médicas

médicos de língua portuguesa. O organismo tem por objectivo promover a
cooperação no domínio científico e
profissional, no âmbito da formação
médica, tendo em conta a deontologia
profissional.■ (Redacção)

José Santos, Director Clínico da Multicare

Maputo (O Autarca) – A Fidelidade e Multicare participaram no
IX Congresso da Comunidade Médica
de Língua Portuguesa (CMLP), nos
dias 20 e 21 de Setembro, um evento
focado na promoção de parcerias no
sector da saúde.
O IX Congresso CMLP teve
lugar na cidade de Maputo, com o objectivo de debater os temas da área da
saúde na comunidade lusófona. A iniciativa procurou encontrar respostas
concretas para o sector, nos diferentes
países.
A Fidelidade e a Multicare apoiaram o Congresso com o objectivo
de apresentar os seus produtos de saúde e de captar parceiros para enriquecer a sua rede de prestadores.
No evento foram discutidos
vários temas como o financiamento e
sustentabilidade do sistema de saúde, a
importância do tratamento das doenças
crónicas e, ainda, globalização e recursos humanos para a saúde em Moçambique.

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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