Ano XIX – Nº 3730 – Sexta-feira, 26 de Julho de 2019

Presidente da República destaca importância
(O Autarca) – O Presieconómica da província de Sofala dente daSena
República, Filipe Nyusi, des-

Frase:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela
desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a
qualidade – autor anónimo

tacou hoje a importância económica da
província de Sofala para Moçambique
e os paises do interland da África Austral. Falando no comício realizado esta
manhã no Posto Administrativo de Sena, distrito de Caia, no início da sua visita de trabalho a Sofala, Filipe Nyusi
referiu que Sofala é um importante pôlo de desenvolvimento económico regional.
“Para nós, Sofala é um pôlo
que deve desenvolver, não há mais hipótese para não desenvolver” – afirmou o Presidente da República.
Filipe Nyusi destacou o potencial que a província tem no sector logístico, referindo-se especialmente a
importância estratégica do Porto da
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/07/2019
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

68.1

69.42

USD

EUA

61.15

62.34

ZAR

RSA

4.32

4.4

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 26/07/19, Edição nº 3730 – Página 02/08
Continuado da Pág. 01
Beira, “o segundo maior do país onde
os investimentos estão a fluir”. “É em
Sofala onde estão as importantes linhas
férreas de Sena e Machipanda. É nesta
província onde temos as grandes estradas (EN1 e EN6). É também em Sofala
donde sai o combustível via pipeline
para o Zimbabwe” – mencionou o
Chefe de Estado, tendo de seguida sublinhado que em termos de captação de
receita Sofala é estrategicamente bastante importante para o país.
Paralelamente destacou a importância ecológica do Parque Nacional da Gorongosa, sublinhando que se
trata de uma área de conservação reconhecida mundialmente.
O Presidente da República
também mencionou o potencial agricóla que a província dispõem, tendo apontado o milho, mapira, algodão, feijões, cajú, gergelim (...) como sendo as
culturas mais predominantes.
“Sofala é terra de tudo, é terra
de todo tipo de gado (bovino, caprino,
suino, ouvino). Estou a relatar isso para espelhar a dimensão de Sofala, uma
terra banhada pelo oceano Índico e

cruzado por muitos rios (Búzi, Púnguè,
Save, Zambeze, Lucite, Revue), o que
significa que se pode “brincar” com a
agricultura em Sofala e se pode pescar
tanto no mar como no rio.
Filipe Nyusi destacou também
que a província possui uma importante
concentração de minerais, evidenciando a existência de bons sinais de ocorrência de hidrocarbonetos no distrito
de Búzi, sul da província.
Esta tarde, o Presidente da República trabalha no distrito de Chemba,
onde deverá inaugurar a primeira fábrica de produção de açúcar orgânico refinado, num investimento pertencente a
ECOFARM Moçambique Limitada.
Trata-se de uma empresa moçambicana estabelecida em 2011 para levar a
cabo a produção de açúcar orgânico,
carne-vermelha e electricidade no distrito de Chemba.
A ECOFARM prevê processar
cerca de 400 toneladas de açúcar por
dia (TCD). O complexo açucareiro irá
compreender um núcleo de plantação
da cana sacarina, fábrica de açúcar, a
planta de co-geração de energia e operação pecuária que vai fornecer carne

vermelha para suprir o déficit de proteinas no mercado Moçambicano e ao
mesmo tempo produzir estrume animal
para produção de fertilizante orgânico
para as operações agrícolas.
A ECOFARM está a trabalhar
com 509 pequenos produtores, membros de duas cooperativas (Coco Lambane e Coco Tsapo), localizados na vila de Chemba, que estão a desenvolver
a produção de cana sacarina orgânica
certificada numa área de 550 hectares.
Refira-se, entretanto, que ainda
esta tarde o Presidente da República irá
proceder, na cidade da Beira, o lançamento da primeira-pedra para a
construção do Hospital Geral da urbe,
localizado na zona de Mungaça. Tratase de uma infra-estrutura estabelecida
para aliviar a pressão excercida sobreo
Hospital Central da Beira.
A presente visita do Presidente
da República a província de Sofala termina amanhã, sábado, com uma deslocação ao distrito de Machanga/
A próxima etapa do actual ciclo de visitas presidenciais é a vizinha
província de Manica.■ (Francisco Esteves)
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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

(RENOVADO) Continuamos a Guiar Veiculos
fazendo uso dos procedimentos do Passado,..
Resultado?... a Sinistralidade Multiplica-se!
O que esperarmos dos resultados do nosso Desajustado e Desatualizado (face a realidades nacionais) no
presente e activo, sistema de Aprendizagem, metodos de
Avaliação e Exames e mal assim, vários outros actos ditos
certificados e avançados para formação profissional (desprezando os habitos e costumes locais) em nome de cursos
comercializados no mercado a preços de Low Cost, mas
escondidos e por ignorancia e inadaptados, mas infelizmente convincentes e aceites, na capa da educação e apropriada
Formação Especializada para o correcto Uso de Veiculos
rodoviários no objecto da Condução Defensiva,.?
Mais alem,... de uma opinião...
A sinistralidade rodoviária depende de um complexo somatorio de uma série de actos simples de controlarmos e evitarmos, porem, por serem desconhecidos
pela maioria dos que Guiam em permanente desafio ao
risco, em sustento da ignorancia e como tal desalinhados & desvalorizando, as disciplinas partilhadas que o
ambiente rodoviário requer, as leis do desenvolvimento
no planeta, castigam-nos:
Comecemos por aquilo que copiamos absorvendo
desde a infância, na adolescência, durante décadas de juventude, anos no ensino geral e apenas umas horas especificas na aprendizagem ao uso do volante, dos nossos desvios nas atitudes, ignorar e conviver com desprezo pelo
Risco nos desafios por informalidades, falsos usos e indisciplinados comportamentos, decididos a assim fazer porque
estou em casa, em prol da cultura dos abusos e das infor-

malidades, e os outros é que estão sempre errados;
Os procedimentos aplicáveis são ignorados como
estrangeiros, a permanente distracção, fora do controlo,
a fadiga tem lugar marcado acompanhado da ressaca e
permissões aceites por ignorancia ou desleixo sobre os excessivos consumos de combustível, desgaste prematuro de
peças, fugas de lubrificantes, da ignorância e desprezo sobre a essencial aquisição regular do necessário conhecimento dedicado, actualizado, alinhado aos presentes meios
e aplicado pelo Condutor e bem assim deve envolver toda
a Equipa relacionada;
Por exemplo, o Mecânico, o Chefe das operações,
Inspectores e a Fiscalização,.. devendo estar igualmente
Capacitados aos essenciais valores actualizados, que facilitam a correcta condução de uma maquina, pois necessariamente tem de ser respeitada face a disciplinas,
regras e procedimentos alinhados aos meios ao alcance,
sobretudo por constituir um movimento de partilhada
num vasto meio ambiente!
É tempo de assumirmos consciencia ao objecto de
nos capacitarmos para sabermos ultrapassar e ou pelo menos, minimizar ou desprezarmos, os mitos, maus hábitos,
vícios do passado, as ignorantes e MAL escondidas constantes desculpas sobre o mau estado das estradas, dos buracos, abusivo e excessivos palavreados sobre a culpa das
Autoridades e do Governo, da falta de sinalização, dos animais libertos ou do clima etc,.. pois a culpa é sempre dos
outros!

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

BEIRA
SOFALA

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 26/07/19, Edição nº 3730 – Página 04/08
Sabido que a tecnologia Hoje, corre a uma velocidade da internet, o desenvolvimento roda perto desse impulso, os equipamentos transitam nas nossas mãos, os meios ultrapassam-nos e queremos continuar a guiar como
Condutores baseados no conhecimento ultrapassdo pela
experiência do passado?
Mecânicos, no activo, constantemente pedindo
ferramenta emprestada e agindo sujos?
Supervisores por ali, porque são amigos do Chefe?
Gerentes dirigindo distantes via reunião com 3 smartphones?
Inspectores, Auditores ainda não sei bem de
que? e Fiscais caçando multas, mas exibindo-se sempre
nos mesmos locais, convencidos de controlando maquinas
em mobilidade? (desconheço acção preventive apetrechada e equipadas por patrulhas monitorando em constante
mobilidade nas estradas de Moçambique)... algo na verdade um pouco estranho!
A cultura da mobilidade, deve acompanhar o desenvolvimento, pois sem Ela alinhada, perdemos a trajectória, pois por mais Drones que se fabriquem, não existe ainda um GPS que nos garanta o momento da chegada tranquila ao destino.
Ao volante da mobilidade motora rodoviaria, se
não soubermos moderar a adequada velocidade, atender ao
respeito disciplinado e actualizado para com as pessoas
& meios, perdemos a estrada, perdemos a economia, apenas poluimos tudo e todos, jamais avistamos o abraço da
chegada em prejuizo da entrega da mercadoria ou do serviço completo facturando dividas.
Há quantas dezenas de calendarios agimos, ERRADAMENTE & enganados por muitos, mas achamonos bons Condutores?...as evidencias ?... temos sim, em
Km de sofrimentos e prejuizos, porque muito pouco ou
nada temos realizado por valorizarmos as capacidades
essenciais para sabermos dominar o Ambiente da Condução e a mobilidade motriz, em nome da segurança rodoviária e pelo respeito a nossas Familias e ao planeta!!
E o Nosso Mecânico, ou Equipa da Assistência
técnica Inspecção & logística das operações, estão igualmente aptos e capacitados ao domínio de uma condução
Preventiva por método Defensivo ?... na verdade, duvido!
Se não estão Capacitados, como são Eles, pressupostos técnicos, capazes de avaliar o risco ao tentarem
efectuar um diagnóstico e de reparar as deficiências nos

veículos?? ... só podem certamente agir,.... Enganados e
Enganando!!!
E o Nosso Chefe ou Director?... como?... desculpe, não percebi, ...Como???.. muito ocupado em reunião? Como?... vai ao telemóvel a guiar?... arriscandose e a todos os outros,... em vias do próximo acidente????.... já era de prever isso !!
Guiar um veiculo, ?...porque tenho carta de condução? ...não muito obrigado, ....não considero minimamente suficiente para se admitir, estarmos aptos e capazes de Conduzir um veículo automóvel, sobretudo, atendendo aos desafios em serio risco que corremos no nosso
ambiente rodoviário!!
Infelizmente observamos muitos “guiadores“ com
várias habilidades ao volante, mas que se convertem facilmente em sinistros ou graves acidentes, na ordem das 50
vidas perdidas por semana... (sim em Mocambique, infelizmente) se, duvida?... por favor estude os factores no envolvimento, não nos guiemos por leves dados estatísticos
lidos nos noticiosos e apenas no interesse de alguns.
O continente Africano, utilize apenas 2% do
parquet automóvel mundial, mas sofre de 21% da totalidade de sinistralidade rodoviária, mortes, feridos e deficientes motores, consequencia do mau uso de meios em
mobilidade rodoviaria, e que se registam no planeta!
Optemos por, sabermos estar, agir menos distraídos
e Mais atentos aos Procedimentos Preventivos, aplicáveis
antes, durante e até mesmo depois, do estacionamento do
volante!
Por vezes chego a meditar sobre o Quanto Ridículo agimos em determinados actos comuns praticados pela
nossa sociedade, usamos 2 ou 3 smartphones, sofisticados
laptop, e procuramos acompanhar o desenvolvimento
das novas tecnologias facilitadoras sem dúvida, mas
continuamos mergulhados e dependentes dos actos do
PASSADO, em tudo o que se relaciona com a condução
de veículos automóveis,.. repare,.. faz-se uma aplicação
num novo modelo de carro de alto custo de investimento,
mas continuamos convencidos e enganados de que continuaremos a guiar essas novas tecnologias e pior,.. desafiando mais Kms de risco, mas baseados exactamente nos mesmos valores do tempo em que era necessario bombar varias
vezes no pedal do travão, para conseguir parar onde queriamos ou usarmos o pedal da embraiagem, para reduzirmos a
velocidade com o apoio do motor!
Pois,.. nem sequer imaginamos que equipamentos
de segurança e se operacionais se encontram as ordens do
volante que vamos,... guiando!

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Esta a muito triste realidade em movimento, transportando milhoes de Pessoas e de toneladas de tudo o necessário para satisfazer o País!
Tenhamos consciencia, de que essa ERA,.. terminou e Quem não evoluir por Formação adequada ao correcto uso dos meios, não havera MEIO de deixarmos de estar
envolvidos em pesados custos e inadmissiveis acidentes,
que podem ter o preço da perda da Vida a qualquer instante
e não ha seguro de que nos valha!
Porque a mobilidade rodoviária, não é uma opção, os nossos comportamentos, o processo e os procedimentos, integram-se no meio ambiente e justo isso, de-

vemos estar conscientes do cumprimento e alinhamento
com as disciplinas e necessidades de boas praticas, pois
fazem efectivamente,... parte da Vida, do trabalho, da
entrega, da partilha com o proximo e do n/conforto.
Se cada um cuidar por saber usar o volante para o qual foi habilitado e capacitado para a actualidade,
toda a comunidade partilha a mobilidade segura ao preço da satisfação, resultam certamente facilidades para
milhões de Familias viverem tranquilas e mais proximas
aos beneficios do desenvolvimento.
Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣ ﻊ أطﯿ ﺐ
■اﻟﺘﺤﯿ ﺎت

PGR e WWF promovem reflexão sobre a promoção da
legalidade na exploração florestal em Moçambique
Beira (O Autarca) – Decorre
em Catapú, distrito de Cherigoma, província de Sofala, o Encontro de Reflexão sobre a Promoção da Legalidade
na Exploração Florestal em Moçambique.
O encontro tem por objectivo
dotar aos procuradores, séniores, de
conhecimentos teóricos e práticos em
matérias de maneio florestal sustentável e o aprofundamento da legislação
do sector, para estes poderem fazer face às práticas ilegais e mitigar os impactos negativos.
Constam dos pontos da agenda
a discussão de aspectos como: (i) o
maneiro florestal e os desafios da fiscalização; (ii) a promoção da conservação e geração de renda com envolvimento das comunidades locais e (iii) o
debate em torno das experiências vividas, nos últimos dois anos, em relação
as oportunidades e desafios traduzidos
pelo actual quadro legal, concretamente o Código Penal e legislação específica do sector de florestas, para assegurar uma articulação entre os actores
chaves, a saber, o Ministério da Terra,
Ambiente e Desenvolvimento Rural
(MITADER); os Governos Provinciais
e o Ministério Público (MP), na quaildade de agente fiscalizador e guardião
da legalidade.■ (Redacção)

Magistrados do Ministério Público em plena acção de reflexão sobre
a promoção da legalidade na exploração florestal em Moçambique

SB Entertainment lança novas
experiências “WeLove”
Maputo (O Autarca) – Os organizadores do maior festival de verão
de Maputo, “We Love Summer”, trazem novos conceitos e experiências para a agenda cultural da capital moçambicana, dos quais fazem parte o Circo
Gelado a acontecer nesta sexta-feira
(26JUL19).
O novo conceito da SB, “WeLove”, propõe aos expectadores mais e
novos eventos e experiências, anunciando oito eventos até o final do ano
de 2019, na seguinte ordem: FrozenCircus em Julho; Elements e Alter Native em Setembro; BeerHaus e BudXMaputo em Outubro; Sandsation,
Brunch Electronik e Mozambique Fa-

shionWeek em Novembro e Vodacom
Mozambique FashionWeek em Novembro, e o último evento do ano o SecretGarden em Dezembro.
A SB Entertainment é uma
empresa liderada desde 2006 por jovens moçambicanos, "SB Crew", fundada por Jahyr Abdula.■(R)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

26 de Julho de 1927 … Sebastião Lucas
da Fonseca
Natural de Lourenço Marques, hoje Maputo, em
Moçambique o pequeno Sebastião veio ao mundo numa família remediada da então colónia portuguesa. Filho de um
tipógrafo, Lucas Matambo, e de Margarida Heliodoro, desde pequeno que se apaixonou pela bola, habitualmente de
trapos, que os miúdos jogavam nas praias banhadas pelo Oceano Índico.
Jogar à bola nos descampados do Alto Maé, pegar
na cana de pesca e descer as largas avenidas rumo à Praia
do Polana, a dois passos do extraordinário hotel com o
mesmo nome, ou então correr para a Praça Mac Mahon, entrar na estação e ficar a ver os comboios chegar da África
do Sul, e à sombra do memorial aos Heróis da Grande
Guerra sonhar com um futuro de aventuras.
Desde pequeno que queria trocar os livros pela bola. Começou por jogar no Albasini, depois seguiu-se o 1.º
de Maio, filial do Belenenses, mudando depois para o Manjacaze.
No dia 4 de Setembro de 1951 Matateu chega a
Lisboa. 12 dias depois estreava-se num jogo contra o FC do
Porto.
Em 13 épocas com a símbolo da Cruz de Cristo ao
peito, Matateu apontou 217 golos em 278 jogos. Saiu, depois de uma época mal sucedida, em ruptura com o treinador Fernando Vaz, assinando pelo Atlético, onde se sagrou
campeão da II Divisão.
Fez o último jogo pela seleção, numa pesada derrota na Jugoslávia (1-5), oito anos depois da estreia contra a
Áustria, no Estádio das Antas, no Porto. Na seleçcão nunca
jogou ao lado de Eusébio, que só se estreou um ano mais
tarde da sua última internacionalização, mas foi colega do
seu irmão Vicente, um dos magriços de 66, de quem foi colega também no Belenenses durante 10 anos.
Passou pelo Gouveia e mais tarde pelo Amora, antes de emigrar para o Canadá, onde jogou até aos 50 anos, e
viria a falecer a 27 de janeiro de 2000, contava então 72 anos de idade.

Matateu, o futebolista que nunca ganhou um campeonato português, nasceu no dia 26 de Julho de 1927.
Completaria hoje os seus 92 anos de idade.■
PS: alguns dos elementos desta crónica foram retirados
(com a devida vénia) do portal
electrónico www.zerozero.pt
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