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EDITORIAL 
Todos juntos unidos na luta contra sida   
  Beira (O Autarca) – Celebra-se no próximo do-
mingo (01Dez19) o dia internacional de luta contra o sida. 
Uma ocasião importante para o mundo reflectir sobre a in-
serção da doença nas suas comunidades e o trabalho que 
tem sido desenvolvido pelas sociedades para a prevenção e 
combate a pandemia. Em Moçambique e, particulamente, 
na província de Sofala, a problemática do hiv sida ainda re-
presenta uma séria preocupação. Apesar do esforço que tem 
sido desenvolvido pelas entidades que lidam directamente 
com a problemática, as taxas de prevalência da doença tei-
mam em não reduzir. Ciclicamente tem sido anunciado pe-
las autoridades a morte de número considerável de nossos 
concidadãos em consequência dos efeitos catastróficos da 
doença. É um caso sério que exige de todos uma entrega 
abnegada, sob o risco de hipotecarmos o nosso próprio fu-
turo e sobretudo das próximas gerações. É urgente uma re-
   
  

flexão mais séria, para permitir a elaboração de uma estra-
tégia e uma actuação melhor sistematizada contra a doença. 
Algo está a falhar na campanha de luta contra a doença, se 
não desde que se iniciou o trabalaho de prevenção e com-
bate contra o hiv sida, com elevados gastos financeiros e 
envolvimento de diversificados actores, incluindo gover-
nantes de topo, destacados líderes religiosos, artistas e pro-
fissionais de todas as áreas, não teriamos os resultados que 
são apresentados hoje. É preciso ter a humildade suficiente 
para aceitar e dar mão à palmatória, reconhecendo que há 
falhas graves no sistema montado pois os resultados não 
tem sido encorajadores. É preciso encontrar quadros capa-
citados para lidar com o problema e parar-se de promover 
indicação de pessoas sem vocação e visível comprometi-
mento com a causa. Todos juntos unidos na luta contra a 
doença é possível vencer-se a  doença.  Que  o  primeiro  de 

 Dezembro deste ano seja uma fonte ca- 
 

  
Frase: 

Se todos aprendêssemos as lições que a vida tenta 
nos ensinar, muitos erros deixariam de existir!  
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 Não obstante o país estar a registar uma aderência 
significativa ao tratameno anti-retroviral, o aspecto crítico 
que se realça tem a ver com o comportamento dos pacien-
tes, os quais alguns chegam a abandonar temporariamente o 
tratamento e outros fazem mau uso. 
 Os desafios são ainda enormes na luta contra o hiv 
sida em Moçambique, principalmente nas zonas rurais onde 
predomina fraca educação dos cidadãos, sendo que essas 
zonas devem constituir o foco das actividades de prevenção 
e combate a doença.■ (Redacção) 
  

talizadora de inspiração de mecanismos adequados de luta 
contra o hiv sida, começando individualmente, em casa, na 
família, no local de trabalho, na escola e em todas as comu-
nidades, sejam elas urbanas quanto rurais.  
 Dados divulgados pelo Ministério da Saúde reve-
lam que o país tem estado a registar uma ligeira redução da 
taxa de transmissão vertical de hiv. 
 Relativamente a mortalidade provocada por esta 
doença, os dados revelam que neste momento a taxa se si- 
tua em cerca de 25 por cento. 
 

 

Cooperação alemã reiteira disponibilidade de continuar a 
apoiar a implementação do Parque Urbano do Rio Chiveve 
 Beira (O Autarca) – Na sua recente visita à cidade da Beira,o Embaixador da República Federal da Alemanha em 
Moçambique, Dr. Detlev Wolter, reiteirou o compromisso da cooperação alemã, através do banco KfW, de continuar a a-
poiar a implementação do projecto de construção do parque urbano de infra-estruturas verdes ao longo das margens do Rio 
Chiveve que serpenteia a capital provincial de Sofala. Trata-se de um parque que visa oferecer a população da cidade da Bei-
ra e aos visitantes da urbe vários equipamentos sociais, culturais e económicos. O projecto de construção do parque urbano 
de infra-estruturas verdes ao longo das margens do Rio Chiveve é uma iniciativa genuine da actual governação do Conselho 
Municipal da Beira liderada pelo Eng. Daviz Simango, que conta com o apadrinhamento do governo central. A Alemanha é 
um parceiro de cooperação estratégica de Moçambique. Este ano, a Alemanha disponibilizou 33 milhões de Euros em apoio 
humanitário imediato e de reconstrução de infra-estruturas afectadas como escolas e edifícios administrativos, bem como de 
instalações de abastecimento de energia que foram danificadas pelos ciclones tripicais Idai e Kenneth.■ (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 

E os Beirenses Sabem Bem o CUSTO do excesso de 
CHUVA e Estradas ALAGADAS! 
 

 

 Por isso sugerimos,...  
 Estejamos MAIS ATENTOS aos desafios de con-
dução sob o RISCO de estrada molhada, atravessando 
charcos e ou alagadiços:  
 - Os contextos meteorológicos com pluviosidade 
(chuvas) afectam  SEMPRE significativamente a atitude 
de todos os condutores.  
 Ao conduzir em piso molhado devemos de ter a 
noção que a capacidade de aderência dos pneus ao piso 
diminui, ou seja, o Condutor distraído, negligente e im-
prudente, pode perder a trajectória, o controlo do carro e 
nem talvez a fé em Deus o pode ajudar! 
 Todo o condutor deve ter em consideração que ao 
conduzir com CHUVA deve adoptar as correctas medidas 
preventivas e por segurança. 
 

CONDIÇÕES ESSENCIAIS  
 Para garantir a segurança, um veículo deve estar e-
quipado de pneus adequados e mantidos aptos ao correc-
to uso.  
 O pneu DEVE reunir em condições ajustadas ao 
meio por onde vai circular, nomeadamente quanto a pres-
são do ar e profundidade adequada dos sulcos da borracha 
na área de encosto ao terreno!   
 Os sulcos (ranhuras ou rasgos na superfície de en-
costo da borracha ao chão) irão facilitar o escoamento da á-
gua durante o rolamento. 
 Estes pré-requisitos permitem e garantem a melhor 
aderência possível  ao solo. 
 A profundidade mínima legal de um pneu, obri-
ga por segurança os 1,6 milímetros. Verifique e respeite 
as marcas TWI  existentes nos Pneus! 
 Caso o pneu apresente alguma deformação, desgas-
te anormal ou envelhecimento (limite aos 5 anos a contar 
da data de fabrico registada em todos os pneus) é recomen-
dável a troca imediata do pneu, mesmo antes do desgaste 
da borracha, chegar ao TWI, alerta ao valor mínimo legal, 
por seguranca!  
 

 Recordando que são os pneus que garantem  em 
prioridade,  a distribuição correta das forças de trava-
gem, tracção, do movimento da direcção e  sustento alin-
hado da trajectória com substancial importância para a 
manutenção da estabilidade do veiculo ao solo! 
 Justo isto, podemos afirmar que, são efectivamente 
os Pneus que guiam o carro, Se,... bem  dirigido pelo 
Condutor! 
 Na verdade, os PNEUS contribuem em Todos os 
custos de consumíveis, deles dependemos e muito quanto 
ao gasto de combustível e inclusive  participam no afecto 
de desgaste prematuro da maioria dos componentes mó-
veis de desgaste da viatura! 
 

REGRAS DE BOM SENSO 
 Apesar dos limites de velocidade existirem para se-
rem respeitados, quando o piso está molhado, a prudên-
cia deve tomar acção ANTECIPADA, reduzindo com a 
caixa de velocidades e evitando travar para conseguir a-
justar o movimento em segurança e função do risco no 
terreno! 
 Se utiliza um carro com caixa de velocidades auto-
mática, os Condutores em geral encontram-se preparados, 
aptos e capazes para efectuarem reduções instantâneas 
com a caixa automática evitando o recurso aos travões de 
serviço?... Afinal? Sempre afirmou que conduzir um carro 
automático seria mais fácil? ou estarei eu enganado? 
....pois!  
 Procure apetrecho pelo correcto conhecimento para 
estar capaz de saber conduzir um veiculo automóvel equi-
pado com caixa automática! 
 Se dirige um veiculo equipado de 4x4, e sempre 
que o pavimento esteja molhado, ou húmido, deve anteci-
par-se e adoptar o aplicativo 4H, assegurando mais trac- 
ção, maior aderência ao chão, (se os pneus estiverem em 
condições)  e melhor sustento do carro ao terreno, inde-
pendentemente se circula em piso asfaltado ou de terra ba-
tida. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 As manobras devem ser efectuadas com suavidade. 
Evite as acelerações ou travagens bruscas. 
 Simultaneamente,  deve aumentar a distância de 
segurança para o dobro (6 segundos), quando comparado 
com o piso seco (3 seg)! 
 Desse modo terá mais espaço para reagir em si-
tuações imprevistas ou de emergência. 
 Não se esqueça dos mais frágeis e com mais difi-
culdades, referi-mo-nos aos pedestres, animais, e usuários 
de  veículos de 2 ou 3 rodas! 
 Tenhamos uma cuidada e especial atenção aos 
mais idosos e às crianças! 
 

VER E SER VISTO 
 Ao conduzir com chuva, por norma, reduz a vi-
sibilidade. Antes de mais nada é essencial que mantenha os 
vidros do seu carro desembaciados.  
 Ainda para evitar a condensação no vidro para-bri-
sas, ligue o ar condicionado, seleccionando a opção que 
dirige a ventilação para o para-brisas. Sob o mesmo ponto 
de vista da visibilidade esteja atento ao estado das escovas 
dos limpa-vidros. Assegure-se de que estão em bom esta-
do. 
 Sempre que haja precipitação temos reduzida visi-
bilidade, no entanto, para garantir que o seu carro é visí-
vel para os outros condutores, ligue as luzes de médios do 
seu veículo.  
 Note, as luzes de circulação diurna disponíveis 
nos veículos novos, destinam-se a circulação sob condição 
regular no transito. Não sao suficientes para sinalizar em 
chuva e ou nevoeiro.  
 Repare que as luzes diurnas APENAS estão dispo-
níveis na frente da viatura! 
 Nos dias de nevoeiro ou nebulosidade, ligue as 
luzes apropriadas de nevoeiro e Não abuse do uso das lu-
zes de emergência (4 piscas). 
 Aquaplanagem, o segundo maior inimigo dos 
Condutores em piso molhado ou húmido! 
 Com a precipitação surgem as poças, alagadiços e 
lençóis de água nas estradas trazendo a ameaça da hidropla-
nagem ou aquaplanagem.. 
 A aquaplanagem é muito perigosa, mas a prudên-
cia, a calma e a experiência do condutor perante esta ocor-
rência pode fazer a diferença entre ser envolvido ou não 
num acidente. 
 Resumidamente a única forma de evitar a aquapla-
  
 

 
nagem é reduzir os dois vectores que a provocam, 
a velocidade e o acumular de água.  
 Sempre que detectar lençóis de água na via, as-
segure-se que circula a uma velocidade reduzida, abrindo 
caminho aos pneus a um desempenho de melhor aderência 
possível ao solo. 
 As chuvadas e os charcos podem provocar serias 
condicionantes de risco e perigo na circulação! 
 

 
 

 Se se deparar com esta situação, e caso Não tenha 
mesmo uma alternativa, observe ANTES como passam os 
outros e siga cauteloso pelo mesmo caminho. Nunca arris-
que experimentando, sem observar antes ou cuidar por se-
guir uma opinião credível de alguém condutor! 
 

 Seja Prudente porque a circulação por cima dos 
lençóis de água, obriga a manter uma velocidade reduzi-
da e constante, sem mudanças de direcção bruscas e claro, 
evite travar, use a caixa de velocidades na correcta mu-
dança, ao apropriado efeito, e assim, substitui a neces-
sidade de travar.  
 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE AJUDA PARA 
MELHOR CONDUÇÃO 
 

 Os sistemas de controlo electrónico não podem e 
nem conseguem substituir as técnicas da apropriada CON-
DUÇÃO Antecipada e DEFENSIVA, nem a manutenção 
adequada do veiculo  e  muito menos o correcto uso de 
pneus apropriados e ajustados com as exigências das 
variáveis que constatamos inesperadamente no meio am-
biente.  
 

 Sempre que circular em estradas onde a acumula-
ção de água seja visível e as mudanças nas condições da  
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estrada exijam um controlo e atento redobrado e constan-
te sobre a forma como conduz,  não e NUNCA utilize o 
regulador da velocidade, mais conhecido por cruise con-
trol. 
 Com aquele dispositivo ligado, poderá não ter tem-
po de recuperar, de forma adequada e segura, o controlo do 
veículo, perde a trajectória e o acidente marca prio-
ridade! 
 Seja PRUDENTE e consciente, use o BOM SEN-
SO, pois a chuva efectivamente reduz a capacidade de tra- 
vagem, de efectuar curvas dentro da trajectória e restringe  
  

a visibilidade.  
 

 Por isso, recomendamos a regular frequência em 
actualizar os Seus conhecimentos ao domínio CAPAZ das 
técnicas recomendáveis a uma condução Antecipada, pre-
ventiva & defensiva,  como o melhor método facilitador de 
controlo da mobilidade em segurança, economia e conforto, 
para garantirmos o sustento de milhões de vidas que depen-
dem da circulação rodoviária. 
 

  Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات     ■التحی
 

Portugal vence pela terceira vez consecutiva Torneio 
de Golfe “Chiveve Cup” terminou em segundo lugar. Nas úl-

timas três edições (2017, 2018 e 2019) 
ganhas por Portugal, Moçambique tem 
ocupado o segundo lugar, cuja prova 
tem sido disputada por seis selecções 
nacionais (Moçambique, Portugal, 
Rússia, Zimbabwe, África do Sul e 
Holanda). 
 

 Félix Machado, Presidente do 
Clube de Golfe da Beira e um dos me-
lhores golfistas da urbe, integrante da 
selecção de Moçambique, elogiou a 
forma competitiva com que foi dispu- 
tado o evento, tendo felicitado a selec-
ção vencedora e prometeu melhor re-
sultado da sua selecção na edição de 
2010. 
   

 Disse que o torneio realizado 
no último sábado correspondeu a ex-
pectativa do clube, tendo realçado a 
participação positiva dos golfistas do 
clube. 
 

 No entanto, salientou que a 
temporada 2019 não foi melhor como 
havia sido previsto, uma vez que gran-
de parte das actividades planificadas 
não foi possível realizar devido aos im-
pactos causados pelo ciclone topical I-
dai, em Março último. As instalações 
do clube sofreram destruição e a activi-
dade desportiva foi comprometida.■   
 
  

 
 

Félix Machado, Presidente do Clube de Golfe da Beira, saudando os jogadores da seleccção 
de Portugal após esta vencer o Torneio “Chiveve Cup” Edição 2017 (Foto de Arquivo) 

que, simultaneamente, marcou o encer-
ramento da temporada 2019. Trata-se 
da terceira conquista consecutiva, nu-
ma série quatro edições até aqui reali-
zadas. A selecção de Moçambique foi 
a primeira vencedora do torneio, em 
2016,  num  torneio  em  que   Portugal 

 Beira (O Autarca) – A selec-
ção da comunidade portuguesa resi-
dente na cidade da Beira praticante da 
modalidade de Golfe venceu a última 
edição do torneio de golfe entre na-
ções, denominado “Chiveve Cup”, rea-
lizada   no  último  sábado  (23Nov19), 
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