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Mais 30 localidades cobertas com telefonia móvel celular
Lichinga (O Autarca) – O
Ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai procede esta quinta-feira (24SET2020), na localidade de
Nambilange, distrito de Majune, província do Niassa, a inauguração do
Projecto de Extensão da Rede de Telefonia Móvel Celular-Fase V.
O projecto é financiado pelo
Fundo do Serviço de Acesso Universal
(FSAU), património autónomo do Instituto Nacional das Comunicações de
Moçambique (INCM), e foi iniciado
em 2008, tendo transitado com sucesso
todas as quatro fases anteriores, resul-

Frase:

Se queremos viver coisas grandes temos que andar com
gente que pensa grande – Cláudio Duarte
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tando em mais de 180 sites instalados
em diferentes províncias, distritos, postos administrativos e localidades do
país, e já beneficiou mais de 2 milhões
de pessoas, em termo de acesso aos
serviços de telefonia móvel celular.
A Movitel, uma das três operadoras de telefonia móvel celular no
país, é a empresa implementadora da

Fase V deste projecto, no âmbito da
qual foram instalados, segundo o previsto, 30 sites.
O Projecto de Extensão da Rede de Telefonia Móvel Celular - Fase
V tinha como objectivo cobrir trinta
(30) localidades com o serviço de telefonia móvel celular, designadamente:
Mamonho, Hariane e Chihari (Gaza),
Nhaulane, Nhapadiane e Djodjo (In-

hambane), Honve, Nhamassindrira e
Ndoro (Sofala), Mupengo, Nhabuto e
Nhauroa (Manica), Catondo, N’sungo,
Bawe (Tete), Nemone, Mpemula, Laba
e Rovuma (Zambézia), Neoce, Nacololo, Covo-Sede, Muiariua e Micolene
(Nampula), Lupilichi, Nambilange,
Messenguesse (Niassa), Chipembe,
Chipingo e Nanhala (Cabo Delgado).■
(Redacção)

Covid-19: Sofala testa 116 casos suspeitos sem
nenhum positivo
Beira (O Autarca) – No período de 24 horas a província central
de Sofala testou 116 casos suspeitos de
covid-19, dos quais todos revelaram-se
negativos.
Neste momento a província de
Sofala conta com apenas 14 casos activos, de um cumulativo de 209 casos
positivos, sendo que 195 doentes que
testaram previamente positivo para a
covid-19 estão completamente recuperados. Desde o registo do primeiro caso positivo no primeiro semestre, a
província de Sofala tem registo de 1 óbito. Igualmente, desde o registo do
primeiro caso positivo no primeiro semestre, Sofala tem um cumulativo de
seis internamentos hospitalar, sendo
que neste momento a província não
tem nenhum doente acamado em hospital.
Cidade de Maputo regista mais 4
óbitos
Subiu para 49 o número de óbitos devido a covid-19 em Moçambique. Dados referentes a última actualização revelam a ocorrência de mais 4
óbitos na cidade de Maputo, a grande

capital moçambicana.
Dos 4 novos óbitos registados
na cidade de Maputo, trata-se de pacientes com 20, 42, 63 e 73 anos de idade, que evoluíram para óbito após agravamento do seu estado clínico durante o internamento numa unidade
hospitalar da capital do país. 1 é do sexo feminino e 3 são do sexo masculino. importa salientar que 1 é de nacionalidade filipina e os restantes são de
nacionalidade moçambicana.
Segundo o comunicado do MISAU, os casos foram notificados nos

dias 09, 14, 15 e 18 de Setembro corrente e os óbitos foram declarados nos
dias 22 e 23 do mesmo mês.
Entretanto, neste momento, o
país tem um cumulativo de 7262 casos
positivos de covid-19, sendo que 4350
pacientes (muito acima da metade) já
estão completamente recuperados, e
2859 continuam activos.
Nas últimas 24 horas (entre
terça e quarta-feira) o país testou 1427
casos suspeitos, dos quais 1279
revelaram-se negativos e 148 positivos
para a covid-19.■ (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

Continuamos em descuido - Agravando os já Muitos
- Ler outdoors de vídeo ou imagem fixa (os outdoPrejuízos!
ors são um risco para a saúde pública!);
Além deste covid-19, sofremos outra pandemia,
pois continuamos distraidos em tudo quanto envolve mobilidade, desprezo pelos Supervisores, Condutores, Mecânicos, e outros profissionais, pois agem em maioria mal
preparados, por inadaptados aos meios e aos riscos crescentes na actualidade!
Consequências?... Prejuizos garantidos!
Não, Não existe Não, algum de Seguro que Evite
este risco e reduza os graves prejuizos associados!
A condução distraída é uma epidemia perigosa
em todas as estradas da vida profissional e privada.
Falhas por condução distraída são ERROS GRAVES, por desvios de comportamento, desleixo sobre disciplina, ignorância de procedimentos, e acontecem sempre
que os Condutores perdem foco no controlo preventivo
ANTES de se sentarem ao volante e pior, durante o movimento, devido a distracção manual, visual ou cognitiva.
Para Evitarmos, pense e aplique o Não no seguinte:
- Ler e emitir ou consulta via whatsapp;
- Concentrar-se nos disparates levados a cabo
por crianças ou outros, sentados no banco de trás;
- Uso do sistema GPS, no smartphone enquanto o
carro em movimento;
- Observar atentamente a paisagem ao lado da estrada;
- Participar de discussões acaloradas com ocupantes ou passageiros;
- Ouvir música excessivamente alta;
- Olhar demoradamente para as pessoas ou busca
de números de imóveis na berma ou passeios;
- Retirar as mãos do volante para saudar ou reclamar;
- Sonhar ou ficar preso em seus pensamentos;

- Jogar de entretêm com os ocupantes ou usar dispositivos movies;
- Ajustar as configurações da tecnologia eletrônica e digital disponível no veículo;
- Chegar para apanhar objectos dispersos na viatura;
- Reduzir a velocidade para ver ou tentar perceber
uma cena de colisão ou distúrbios;
- Cuidar de Si, pentear o cabelo e colocar maquiagem;
- Comer, beber e ou fumar.
E Se um Condutor guiar sob efeito da FADIGA?
As lesões graves ou fatais pela sinistralidade, tem
aumentado devido ao menor tempo de resposta dos Condutores, ou seja, porque ignoram, ou guiam distraídos ou
estão fatigados!
Recordar que a fadiga, guia muitos Condutores a
comportarem-se desafiando o risco, com reacções semelhantes e alguns mais graves, se compararmos com os efeitos e consequências resultantes de uma ressaca e ou alcoolizados!
Os sintomas da fadiga nos Condutores manifesttam-se com o bocejo frequente, dentro e ou fora da estraa, velocidade variável sem motivo algum, julgar mal as situações de trânsito, sonhar acordado, sentir-se irritado e
inquieto ou não se recordar dos ocorrencias durantes os últimos quilómetros da viagem.
O PIOR da Fadiga, são as demoradas reacções e
portanto tardias, face às condições presentes naquele determinado instante de risco ou perigo!
PREVENTIVOS de modo a Reduzirmos e Evitarmos a Fadiga, quando ao Volante:
Primeiro, primeiro e depois Primeiro: Saiba fazer

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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a sua auto-avaliação, Descansou Bem? Sente-se capaz?
- Pare pelo menos a cada 2 horas, em viagens longas (muito poucos profissionais o fazem);
- Saia do veículo para Aliviar, fisiologicamente, esticar os membros e andar uns minutos;
- Planear hospedagem durante a noite em viagens
longas;
- Opte por lanche ou refeições leves e ligeiras em
paradas de descanso;
- Mude os Condutores ao descanso apropriado, fora
do posto do volante;
- Evite excessos com chá, café intenso, nem fume
ou coma enquanto guia o volante;
- Outros aplicativos variados e que requerem
diagnóstico de um especialista, função dos mitos, hábitos
culturais, vícios e educação adquirida (muitos desalinhados
aos requisitos da actualidade para a disciplinada e segurança na condução de máquinas);
Desvios por distracção sobretudo pelo abusivo mau
uso da telefonia móvel enquanto ao volante, agravou-se
em 70% nos impactos registados a nível mundial, considerado a diferença de 2017 para 2019 mas,... piorou agora
com a chegada do covid-19!
A maioria dos Condutores, Chefias, Técnicos e vários profissionais que foram pesquisados não admitem o
risco quando o fazem, consideram ser perigoso apenas,...
quando outros o fazem!
Importa termos a sensibilidade e consciência clara

de que os "desvios" que nos guiam aos erros que constantemente cometemos por distracção e ou fadiga,.. em nada
dependem do tipo de carta de condução, da experiência,
dos certificados, dos buracos na estrada, da velocidade, do
chapa, do estado mecânico da viatura, do pavimento escorregadio, porque havia muito trânsito,...ou da pressão do trabalho!
Atentos a numerosos factos e factores que contribuem para ignorarmos procedimentos, e que envolvem a
nossa base adquirida e experienciada pela educação geral,
reduzida noção do risco, vícios, mitos, cultura local, por
isso, os indispensáveis procedimentos devem de estar presentes sob forma de regular estudo, avaliação, educativo
profissional ou seja Formação Específica, abordado, tratado, e desenvolvido, por Especialistas nos assuntos e
nunca por meros curiosos que agem barato, enganados, e
enganando uma soma de prejuízos!
Nada difícil de reduzirmos o risco e os desafios,
importa o alinhamento ao recurso da apropriada Formação, insistindo na qualidade das conversas diárias com
todos os colaboradores, sobre os correctos actos preventivos de segurança, entre outras acções em particular necessárias a serem adoptadas, desde que avaliadas por diagnostico, evidências, tratadas e desenvolvidas no terreno,
por Especialistas e capazes.
Saudamos a todos quanto se dedicam aos correctos
procedimentos e aplicativos dos actos preventivos,... felizmente ainda somos alguns.■

Visite-nos e desfrute dos cardápios típicos que reflectem a melhor gastronomia regional
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

ABERTURA DE ESPÍRITO
A abertura

de espirito não está nos seus melhores dias. E é pena,
porque além de ser uma maneira civilizada de viver
com os outros, ela tem benefícios interessantes, e imediatos, para o próprio: põe-nos a viver noutro mundo,
literalmente.
A disponibilidade para novas experiências, a
capacidade de ouvir os outros e de nos interessarmos
por eles são traços comportamentais, aspectos da personalidade importantes numa pessoa. A abertura a novas experiências, a receptividade à mudança, é um dos
traços de personalidade mais importantes. Ele está ligado à Criatividade, à curiosidade e ao gosto pela Arte
e pela Cultura. No entanto, tem vindo a perceber-se
que esta característica vai além das consequências que
tem na nossa personalidade. Ficou recentemente a saber-se que a abertura de espírito a novas experiências
nos põe a viver num mundo diferente, perceptual e
cognitivamente mais rico e estimulante.
A abertura a experiências está associada a uma
maior inteligência, a uma maior capacidade cognitiva.
Isto é importante porque a Ciência tem vindo a confirmar que a Inteligência, analítica, espacial, relacional,
musical, etc., etc., não é estática; treinada e estimulada
pode melhorar ao longo da Vida. É um aspecto de relevo, por exemplo, na protecção contra a Demência e
outros danos cerebrais que podem surgir em idades avançadas.
Numa investigação publicada no Journal of
Research in Personality mostra-se que as pessoas de
mente mais aberta têm uma percepção visual mais apurada do Mundo. Numa experiência realizada entre
134 estudantes universitários, na sequência de um
questionário para apurar a abertura a novas experiências, identificando assim um dos aspectos da persona-

lidade dos alunos em causa, apresentaram-se duas imagens: uma, um padrão de riscas encarnadas; outra,
um padrão de riscas verdes.
Os participantes cujos testes de personalidade
indicavam serem mais abertos a novas experiências
mostraram uma percepção mais fina. Além de verem
os dois padrões como todos os outros participantes, eles viam também um terceiro. Quando os outros dois
padrões se sobrepunham, o das riscas encarnadas e o
das riscas verdes, os voluntários com maior abertura
de espírito viam ainda um padrão de riscas castanhas.
Além disso descobriu-se que se se criasse um ambientte mais positivo, por exemplo, com uma música
alegre, mais voluntários viam aquele terceirto padrão.
Quanto maior é a abertura a experiências e à boa-disposição, mais a percepção tende a tornar-se apurada e
o Mundo mais estimulante.■
LEGENDA DA FOTO
Há que encarar «a abertura de espírito» com mais
empenho
pois somos de opinião que ela não está
a passar por bons momentos
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