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Ricardo Cunhaque renova presidência do sector
empresarial privado da província de Sofala
Beira (O Autarca) – Ricardo
Cunhaque foi reeleito por unanimidade, ontem, ao cargo de Presidente do
Conselho
Empresarial
Provincial
(CEP) de Sofala.
O CEP de Sofala é composto
por 17 associações, das quis 8 com direito a voto e todas elas votaram na
continuidade da liderança de Ricardo
Cunhaque do sector privado provincial
de Sofala. A recandidatura de Cunhaque foi proposta pela AECOPS.

Frase:

Ricardo Cunhaque releeito Presidente do
CEP de Sofala para o quadriénio 2021-2024

Esperança é assim: Primeiro você coloca o pé, depois
Deus coloca o chão.■

O CEP representa a CTA a nível da província e tem como objectivo
dialogar com o governo provincial, autarquias locais e outras entidades públicas e privadas para a remoção das
barreiras ao desenvolvimento da actividade empresarial.
O CEP é composto por indivíduos de reconhecido mérito e interesse
pelo associativismo e desenvolvimento
do país e da província, em número
nunca superior a 25 indivíduos, representando diferentes sectores de actividades.
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/05/2021
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

73.35

74.81

USD

EUA

60.13

61.33

ZAR

RSA

4.38

4.47
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“Que este acto que acabamos te numa base alargada, a geração de
Na mesma ocasião, Cunhaque
de realizar agora seja um instrumento rendimento e a redução da pobreza saudou as autoridades provinciais pelo
que possa catapultar o desenvolvimen- contribuindo assim, para o aumento da contributo que tem prestado na promoto de negócios e portanto, a criação de competitividade e uma economia sus- ção da melhoria do Ambiente de Negóriqueza e de emprego pontos funda- tentável da província de Sofala” – refe- cio através de remoção de barreiras.■
mentais para melhorar o desenvolvi- riu Ricardo Cunhaque no seu primeiro (Redacção)

Elefantes da Gorongosa apresentados num novo projecto

de referência sobre o comportamento dos elefantesE
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Chitengo
– Dizem que os elefantes nunca esquecem.
E, durante décadas, os cientistas mostraram-nos que os elefantes também
são altamente inteligentes. Eles estão
“entre as espécies não humanas mais
complexas socialmente no nosso planeta”, de acordo com a Dra. Joyce Poole, Directora Científica do grupo sem
fins lucrativos, “ElephantVoices”.
A complexidade social dos elefantes é expressa numa vasta gama
de comportamentos e comunicações
que a Dra. Poole ajudou a identificar,
com base em 45 anos de trabalho no
Parque Nacional da Gorongosa em
Moçambique, bem como no Parque
Nacional Amboseli e no ecossistema
Maasai Mara no Quénia. Agora, graças
à Dra. Poole e ao seu marido Petter
Granli, CEO da ElephantVoices, o
mundo finalmente tem uma ferramenta
abrangente para entender a linguagem
dos elefantes.
A Dra. Poole compilou todas
as suas pesquisas num projecto de referência: The Elephant Ethogram: A Library of African Elephant Behavior,
um banco de dados on-line exclusivo e
amigável sobre o comportamento e a
comunicação dos ameaçados elefantes
Africanos da savana (Loxodonta Africana). O banco de dados totalmente

“Rest-Head”: Na Gorongosa, uma adolescente da família da Iria repousa
a cabeça sobre uma cria. Foto: ElephantVoices

pesquisável categoriza e descreve mais
de 500 comportamentos e documentaos com mais de 3.000 videoclipes anotados, gravações de campo de áudio e
fotografias.
A Dra. Poole descreve o projecto como um “catálogo multimedia,
ou biblioteca, que visa descrever as características e, quando possível, as funções dos comportamentos que foram
registados para os elefantes da savana
Africana. Pretendemos que o Etograma
do Elefante seja um repositório para
estudo científico e comparação e inspire um interesse mais amplo no comportamento, conservação e bem-estar dos
elefantes.”

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

JOSÉ ZECA, Msc
CONSULTOR

BEIRA
SOFALA

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

O Etograma do Elefante documenta a “rica comunicação postural,
gestual, táctil, química e acústica e o
comportamento dos elefantes da savana, incluindo comportamento raro, novo e idiossincrático, bem como aquele
expresso em resposta às pessoas”, explica a Dra. Poole. O Etograma do Elefante é baseado em décadas de estudos
comportamentais e colecções fotográficas, acústicas e videográficas e define
404 comportamentos, 109 constelações
comportamentais e 23 contextos.
Ao anunciar o lançamento do
projecto, Petter Granli, CEO da ElephantVoices, disse: “Estamos muito
entusiasmados com os resultados deste

JOSÉ ZECA, Msc
CONSULTOR

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br
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Etograma do Elefante é realmente o culminar do trabalho da vida de Joyce, e é
muito gratificante poder compartilhálo com o mundo por meio da organização que fundamos e construímos juntos.”
Uma parte significativa dos videoclipes usados no Etograma do Elefante foram filmados no Parque Nacional da Gorongosa durante a pesquisa
de Poole e Granli na última década.
Grande parte do vídeo usado foi originalmente criado para programas de televisão, como a série de 6 partes da PB
S e da National Geographic “Gorongosa Park Rebirth of Paradise”, filmada
pelo irmão de Joyce, Bob Poole, um
premiado cinematógrafo de fauna braJoyce e Petter filmando e gravando elefantes em Amboseli para
via. Graças a um acordo especial com
o Etograma do Elefante em 2020. Foto: Thomas Stafford
a Gorongosa Media e outras partes interessadas nos direitos de autor, foi a apreciação dos elefantes pelo mun- Sobre a “ElephantVoices”
concedida autorização para a filmagem do.”
A "ElephantVoices" foi fundada
ser utilizada para este importante proÀ medida que o interesse pela por Joyce Poole e Petter Granli em 2002
pósito científico e educacional.
inteligência e as emoções dos animais para inspirar admiração pela inteligência,
“Estamos muito satisfeitos por não humanos cresce na comunidade complexidade e vozes dos elefantes e gaestas filmagens poderem ser usada no científica e no público em geral, o Eto- rantir um futuro melhor para eles. A orEtograma do Elefante,” disse James grama do Elefante lembra-nos da ex- ganização trabalha para avançar no estuByrne, Director da Gorongosa Media. traordinária complexidade e beleza dos do da cognição, comunicação e compor“Durante décadas, ao contribuir livre e elefantes, a maior espécie de animais tamento social dos elefantes, e para progenerosamente com o seu tempo para terrestres do mundo. A Dra. Poole afir- mover o maneio e os cuidados cientificaprogramas de TV - muitas vezes apare- ma: “Pretendemos que o Etograma do mente correctos e éticos dos elefantes.
cendo diante das câmaras e também Elefante seja um repositório para estu- Joyce Poole é uma cientista de elefantes
ac-tuando como consultora científica – dos científicos e comparações e inspire mundialmente reconhecida que começou
Joyce tem sido uma poderosa voz glo- um interesse mais amplo no comporta- seu estudo sobre elefantes em Amboseli
bal em nome dos elefantes nas comuni- mento, conservação e bem-estar dos e- em 1975. As suas muitas contribuições
cações públicas. Ela é uma das poucas lefantes.” A Dra. Poole afirma que nos para a ciência incluem as descobertas e
documentação em elefantes africanos do
pessoas que mostraram ao mundo co- 45 anos desde que os seus estudos coestado reprodutivo de "musth", comunimo os elefantes são extraordinários - e meçaram, enormes mudanças afectacação infra-sónica e o uso contextual de
vulneráveis. Fazer todo este trabalho ram a vida dos elefantes. “É urgente diferentes vocalizações, e de imitação
de TV aumentou a consciência global, documentar o comportamento natural e vocal. The Elephant Ethogram: A Libraa preocupação e a proteção dos elefan- a comunicação gestual e acústica desta ry of African Elephant Behavior foi postes a um alto nível, mas teve um custo espécie complexa, inteligente e caris- sível graças ao apoio generoso da Natiosignificativo em termos de tempo, e- mática. Os elefantes estão à beira de nal Geographic Society, Crystal Springs
nergia e foco científico da Joyce. En- mudanças potencialmente catastróficas, Foundation, WildiZe Foundation, Eletão, é muito bom sermos capazes de re- com o seu modo de vida e a sua exis- phant Sanctuary in Tennessee, Marshall
tribuir de uma forma pequena e dar a tência, ameaçados pela nossa própria Frankel Foundation, Gorongosa Project,
estas filmagens um propósito científico espécie. Esperamos que o Etograma do Oakland Zoo, Spur - Perenchio Family
e educacional para além dos programas Elefante lembre às pessoas o que será Fund e doadores individuais.■ (Redacção/ PNG)
perdido se não mudarmos de rumo.”
de TV, enriquecendo a compreensão e

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

O dia em que a sala dos capelos me foi
reservada
Para a defesa da minha tese de doutoramento
intitulada Tipos e Funções das Marcas foi marcado o dia 4
de Maio de 2018 depois de 2 anos de insuportável espera
da marcação desse evento. É que, na Faculdade de Direito
de Coimbra parece que não há pressa para culminação de
estudos, no que ao doutoramento diz respeito, a lentidão é
mesmo marca da tradição (parece) e é por conseguinte imprópria para quem está habituado ou já experimentou o fast
food na obtenção de diploma(s).
Contudo, todo o tempo de espera e crescente ansiedade foi amortecido quando tive conhecimento da data e local da defesa (4 de Maio de 2018 na Sala dos Capelos). Esta Sala que também é chamada de Sala dos Grandes Actos
é a mais nobre da Universidade de Coimbra, sendo nela tradicionalmente realizados os mais honrosos eventos da Universidade.
Apesar da Sala dos Capelos não ser a única que
acolhe as defesas de doutoramentos, é normalmente nela

em que se discutem as teses doutorais e por isso é também
a Sala Magna dos Doutoramentos. Por essa razão senti-me
extremamente privilegiado e honrado pela marcação da minha defesa naquela Sala.
Enfim, a defesa aconteceu conforme agendado, doeu e tanto, sim e depois fomos todos convidados a nos retirar da Sala para aguardar o veredicto fora, algures no pátio
- que espanto! Aqui é assim mesmo: fui informado.
Passou quase 1 hora á espera do veredicto final.
Nesse entretanto, experimentei um dos mais longos períodos de ansiedade da minha vida, foi como se tivesse passado uma eternidade à espera dos resultados e, nesse tempo,
com os meus botões tomei a resolução de: -, “caso o resultado fosse negativo, me tornaria um maluco de Coimbra” e
ficaria por lá para sempre.
Mas isso não aconteceu, felizmente porque o resultado foi Positivo.
Obrigado Coimbra e Abraço a Sala dos Capelos.■

Reinildo oferece camisola do Lille ao Presidente do
Município da Beira
Beira (O Autarca) – O campeão francês de futebol pelo Lille, o
beirense Reinildo Mandava foi recebido esta manhã pelo Presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carige. O internacional moçambicano está na Beira para passar alguns dias de
férias depois da sua grancde conquista,
que o tornou a maior referência do futebol moçambicano. Reinildo foi eleito
melhor lateral esquerdo da última edição do campeonato da primeira divisão
de futebol da França.
O autarca da Beira felicitou
Reinildo pela vitória e encorajou o jogador a prosseguir o sucesso, elevando

cada vez mais a bandeira de Moçambique e, particularmente, da cidade da
Beira.
Na ocasião, o jogador do Lille
da França ofereceu sua camisola ao edil da Beira.
Nascido na Beira, em janeiro
de 1994, a estrela do futebol moçambicano começou a sua carreira no Ferroviário da Beira em 2012. Em dezembro de 2015 assinou pelo clube português Benfica e foi designado para a equipa de reserva. Em junho de 2017 foi
emprestado ao Sporting da Covilhã, na
LigaPro, por uma temporada. Em 2018
mudou-se para o Belenenses SAD, e
em janeiro de 2019 mudou-se para o
clube francês Lille.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

27 de Oofffjjj
Maio de 1977 … Yolanda Sabino
Yolanda Maria da Silva de Figueiredo Sabino é natural da cidade da Beira. Yolanda Sabino é uma funcionária
pública e Doutorada pela Wits School of Governance da Universidade de Witwatersrand na República da África do
Sul, com a tese entitulada Managing Vat Non-Compliance.
A tese foi premiada com a distinção de Melhor Apresentação de Pesquisa na Faculdade de Commerce, Law and Management na Universidades de Witwatersrand e a 2ª Melhor
Apresentação de Pesquisa a nível de toda a universidade.
Yolanda Maria da Silva de Figueiredo Sabino iniciou a escolarização frequentando o ensino primário (1ª a 5ª
classes) na Escola Primária de Matacuane (1984-1988). Frequentou, de seguida, o ciclo preparatório (6ª e 7ª classes) na
Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba, entre os anos
1989 e 1990, tendo dispensado dos exams da 7ª classe. No
ano 1991 frequentou a 8ª classe na Escola Secundária e PréUniversitária Samora Moisés Machel, na cidade da Beira,
tendo no mesmo ano seguido à vizinha República do Zimbabwe onde foi continuar os seus estudos. No ano 1999 ingressou na Faculdade de Economia e Gestão da UCM onde em
2004 terminou o nível de Mestrado em Economia e gestão.
É uma mulher multidisciplinar que não esconde orgulho próprio. Orgulho de ser mulher, esposa, mãe e pessoa
que vive a Vida minuto-a-minuto.
Além de funcionária pública, a personalidade que
hoje vos apresento é docente universitária a tempo parcial,
examinadora de teses nos curso de Mestrado em Economia.
“Tenho uma paixão enorme pela leitura e escrita” – declarou-me numa conversa que tive com ela certo dia na sua casa, no Estoril, para onde fui a convite do esposo, o meu Amigo de longa data Amílcar Sabino (eterno patrocinador da
minha iniciativa que culminou com a criação do O Autarca),
para participar duma confraternização quando ele conquistou o título académico de Mestrado. Nessa dia, que não é recente, Yolanda contou-me que desde da infância os temas
que sempre se interessou são sobre políticas de tributação,
finanças públicas, planificação e desenvolvimento, monitoria e avaliação, governance e gestão de risco.
É uma mulher motivada, conversadora, desinibida,
convivida e sempre alegre. “Nos meus tempos lives gosto de

cuidar das plantas, ler e escrever”. Além de cuidar de plantas, ler e escrever, gosta do desporto e dedica o seu tempo livre a prática de exercícios fisicos, caminhar, dançar, cantar,
e conviver com familiares e amigos. “Graças a Deus sintome uma Pessoa Feliz, sobretudo pelo alcance dos meus intentos como mulher.
Yolanda Sabino teve uma infância comum, semelhante a de tantas crianças da sua geração. Durante a infância
fez teatro, integrando o Grupo Teatral da Escola Primária de
Matacuane. Militou a Organização Moçambicana de Continuadores (1985-91). Nesse período também praticava o mini-basket no Clube Ferroviário da Beira. É cristã e foi maestra substituta na Paróquia do Matacuane. Lembra-se que depois das aulas e explicação ainda sobrava tempo bricar matamata, casa-casa, salta-acorda, neca, brincadeiras que aconteciam na rua Barbosa do Bocage, no bairro do Matacuane.
Yolanda Sabino àquem dedico o espaço hoje nessa
minha coluna, filha de Manuel de Figueiredo e de Julieta Elsa Macedo, nasceu a 27 de maio de 1977 e hoje completa 44
anos de Vida. Desejo Feliz Aniversário e Tudo de Bom na
Vida.■
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