+

Ano XIX – Nº 4067 – Segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020

EDITORIAL
Votos de Próspero Ano Novo (2021)
Beira (O Autarca) – O presente Editorial é o último do ano 2020. A história do ano 2020 praticamente resume-se a pandemia da covid-19, com fortes implicações ao
tecido social e económico. A covid-19 trouxe a tona uma evidência clara de fragilidades graves no domínio da governação, demonstrou quanto o mundo anda despreparado para
lidar com situações de emergência como esta sanitária. O
nosso país não foge a regra.
Por outro lado, constitui uma oportunidade para os
países corrigirem uma série de situações completamente erradas nos respectivos sistemas. Ajudou a sensibilizar as pessoas sobre a importância da higiene. Caricato é trazido à ri-

balta uma triste situação que vinha caracterizando os estabelecimentos de Ensino. Foi necessária a Covid-19 para o Governo pensar mobilizar recuros para as escolas disporem de
sanitários funcionais. Há um conjunto de acções benéficas
que foram desencadeadas na sequência do surgimento da covid-19.
A luta contra a covid-19 prossegue e chama atenção
para o cometimento de todos os cidadãos. O Governo tem
responsabilidade acrescida nesse processo, pelo que é chamado a tomar medidas cada vez mais responsáveis. A autorização da reabertura de barracas em plena época da pandemia pode não ter sido uma decisão acertada. Para já as bar-

Mais importante que mostrar ao mundo que temos valores e
Frase: princípios é lutar por eles, e viver diariamente sua verdade.■

racas representam uma actividade que
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não devia ser permitido o seu funcionamento num contexto
norma. É uma actividade que funciona sem norma, na sua
maioria sem minima observância a condições sanitárias e ferem de toda a moral social. Perdeu-se uma melhor oportunidade para se acabar com essa actividade, que até promove
uma concorrência desleal com o forma. Há todo o receio de
a reabertura das barracas poder vir a ser um elemento susceptível de concorrer para o aumento de casos da covid-19

O cenário de terrorismo em Cabo Delgado e o conflito armado no centro também marcaram a história de 2020
prestes a findar.
Sendo este o último Editorial do Ano, cabe-nos, em
nome de todos colaboradores do Jornal, desejar
especialmente aos nossos Anunciantes, Assinantes, Leitores
e o Público em geral votos de óptima de Transição de Ano.
Um voto maior é que 2021 seja um Ano Melhor.

Rápidas Melhoras Distinto Colega e Amigo Afonso Brandão
Beira (O Autarca) – É com imensa preocupação que a Redacção d’
O Autarca acompanha o actual estado
de saúde do distinto Colega e Amigo
Afonso Almeida Brandão, Colaborador em Portugal e Inglaterra, assinante
das colunas “De Vez Enquando” e
“Artes Plásticas”.
O Afonso Brandão está a enfrentar problemas sérios de saúde, por
isso ultimamente tem estado ausente
do convívio com os leitores.
O colega está actualmente em
Portugal no Hospital Amadora Sintra,

Na imagem o distinto Colega e Amigo Afonso
Almeida Brandão e a esposa Anifa Brandão

transferido de Dublin (Inglaterra), onde
reside actualmente e esteve em interna-

mento hospitalar durante duas semanas.
Brandão, desde que se juntou a
nossa equipe de produção, tem sido
muito dedicado na sua colaboração para com O Autarca, contribuindo bastante para a diversifação de conteúdos abordados pelo Jornal. Em 2020, Brandão foi um dos colaboradores mais assíduos e na edição de amanhã assina
um artigo com o título “BANCÁRIOS:
Já Ninguém Lhes «Lambe as Botas»”.
Rápidas Melhoras Colega e Amigo Afonso Almeida Brandão.■ (R)
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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

Risco Agravado na circulação rodoviária, durante as
turas que se estendem por Janeiro, período que geralmente
próximas semanas!
envolve férias e acrescidos momentos de relaxe associado.
A mobilidade integra a vida, por isso, não devemos
atender somente a boas práticas, quando aplicáveis nas horas
em que estamos no trabalho!
A segurança ao volante deve abranger muito mais
além daquilo que se passa na cabine do veículo.
É importante partilharmos informações e educação
profissional sobre como os trabalhadores podem melhorar
seus hábitos em práticas fora do serviço, para serem mais
produtivos e agirem disciplinados no trabalho, porém envolvendo também as comunidades locais.
Por exemplo, dormir o suficiente, beber água, praticar exercícios físicos, manter higiene diária e uma dieta saudável e balanceada, são factores que produzem benefícios,
evitam incidentes e danos aos trabalhadores, sobretudo, custos e prejuízos fora do orçamento nas empresas e organizações, como pesadas, mas evitáveis e desnecessárias perdas
ao país.
Os acidentes de trânsito em trabalho custam aos empregadores milhões de dólares todos os anos, e uma única
fatalidade pode custar à pequena empresa perdas tais que
conduzem ao fecho da porta, desemprego e prejuízos para a
comunidade.
Enquanto que investir em programas de treinamento
dedicados e adequados aos motoristas e outros técnicos na
relação automóvel, vale a diferença pelo imediato retorno
do preço aplicado, com os benefícios das perdas evitáveis,
eficiência disciplinada e proveitos para a exploração dos
meios, reduzir emissões, e melhoria de disponibilidades, por
mais respeito pela natureza.
Um dos mais eficientes processos preventivos e de
eficácia, passa pela formação especializada e adequada ao
grupo, aplicável regularmente pelo método online.
Consideremos apenas 2 factores como mais críticos
nesta época festiva e que em Moçambique são hábitos e cul-

O sono, cansaço, e a ressaca, são inimigos silenciosos!
Focando nos efeitos e consequências da Fadiga:
Dirigir cansado é tão perigoso quanto dirigir embriagado.
Claro que a maioria das pessoas não dirige bêbado.
Mas a maioria dos condutores não pensam duas
vezes antes de chegar ao volante, quando estão cansados,
distraídos e relaxados!
Os incidentes e as colisões causadas por condução
com cansaço, sonolência e ressaca, constituem mais outra
forma de grave distracção e estão aumentando.
Ressaca: Precisamente nesta época, nas várias reuniões familiares ou com amigos, admita que tenha bebido
uns copos a mais, e na manhã seguinte, com o corpo dorido “mole” e uma dor de cabeça, teve de pegar no carro para
ir ao trabalho ou a fim de qualquer outra actividade, mesmo
em descanso, folga ou férias.
Já não tem a taxa máxima de álcool no sangue, tenha presente e que não haja dúvidas de que conduzir com
ressaca, é tão perigoso como conduzir bêbado.
Tenhamos em consideração, mesmo que já não circule álcool no nosso sangue, continuamos a ser um risco,
que pode ser tão alto como se nos encontrássemos sob o efeito de álcool, pois o mal estar geral e o défice de sono afecta consideravelmente os nossos reflexos, perdas no tempo
de reacção, atrasos nas decisões, guia-nos para uma condução distraída, gastos, consumos e incidentes, pela certa.
Existem no mercado sistemas que previnem e acautelam a iminência de um estado futuro grave ou de vigília
insuficiente, com relação a Fadiga e Ressaca.
Funciona através de uma pulseira, que mede e monitora em tempo real e de forma contínua vários parâmetros
do condutor.

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
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alterações nos
padrões de vigília, emite um aviso ao próprio e bem assim lidades preventivas para colaboradores e parceiros agirem
permite um sinal remoto de alerta para um dispositivo s- mais seguros ao volante, promovendo essa disciplina extensível ao ambiente social, familiar, comunitário, educativo
martphone e/ou processo it, computador na organização
que pretende controlar.
aos menores e jovens, tornando as estradas também mais
Desenvolver e sustentar uma cultura de segurança
seguras, trânsito melhor disciplinado, mais econômico e anos colaboradores, técnicos, inspectores, mecânicos e moto- migo dos meios.
As Famílias de Todos os que Trabalham, agraderistas, deve prever que todos os profissionais recebam o treinamento adequado, melhorem o desempenho geral na em- cem.
Saudações!■
presa, os resultados e a reputação.

"2020" trouxe-nos lições,...Saibamos Aproveitar e Partilhar o que é São!

Votos de Bom Natal & Próspero Ano Novo

Carlos Sousa e Família

MRM reassenta 105 famílias na nova vila em Namanhumbir
Namanhumbir (O Autarca) –
A Montepuez Ruby Mining (MRM) já
entregou 105 casas a famílias na aldeia de reassentamento de Namanhumbir, construída pela empresa mineira
para realojar as comunidades de Nthoro que residiam na concessão da MRM.
A Montepuez Ruby Mining
gastou 10 milhões de dólares na construção da nova aldeia, que faz parte do
contrato de concessão.
A nova aldeia em Namanhumbir e as terras agrícolas associadas cobrem uma área de 2.400 hectares. Além de fornecer casas para as 105 famílias reassentadas, a aldeia dispõe de
infra-estruturas de água e electricidade,
uma escola primária, mercado, igreja,
mesquita, posto de polícia, cemitério e

um aterro sanitário.
A MRM desenvolveu também
um centro de formação profissional
dentro da aldeia como parte do seu
compromisso com o desenvolvimento
contínuo da comunidade. Com um custo adicional de 1,4 milhões de dólares
para todo o programa, as instalações do
CFP incorporam um bloco administrativo, duas salas de aulas, duas oficinas, balneários e duas residências de
empregados e irão formar 2.100 jovens
locais num período de sete anos.
Cada família vai receber um
Título de Propriedade (DUAT) concedido pelo Estado, para uma área de
5.000 m2, que inclui a casa principal,
todas as infra-estruturas adicionais e
dois hectares de terreno agrícola.

De acordo com a Administradora de Montepuez, Isaura Máquina,
esta transferência satisfez tanto os próprios residentes como também o Governo. "Isto tem um grande impacto
nas nossas comunidades, à medida que
se mudam para casas convencionais,
com água potável e electricidade, o
que irá melhorar a sua qualidade de vida. Além disso, as novas casas vão impulsionar o desenvolvimento do nosso
distrito". O processo de reassentamento tem tido lugar em colaboração com
as comunidades. Tendolhes sido mostrada a casa modelo, foi-lhes dada a oportunidade de dar o seu feedback e os
membros de cada família foram também trazidos para familiarizarem-se
com as casas.■ (Redacção/ CI)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Aprovado projeto “Solução Participada para
Plásticos Marítimos” na Ilha de Moçambique
O projecto Solução Participada
para Plásticos Marítimos, que será implementado de 2021 a 2023 na Ilha de
Moçambique, cidade membro da
UCCLA, foi aprovado pela Cooperação Portuguesa.
Apresentado a concurso pela
URB-África e UCCLA, o projeto conta
com a cooperação e parceria solidária

da APETUR - Associação de Pequenos
Empresários de hotelaria e turismo da
Ilha de Moçambique, CAIRIM da Universidade Eduardo Mondlane, Conselho Autárquico da Ilha de Moçambique, Ensaios e Diálogos Associação,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UniLúrio e OIKOS - Cooperação
e Desenvolvimento.

O projecto Solução Participada
para Plásticos Marítimos Envolve e interliga responsabilidades, esforços e
capacidades criativas, críticas e educativas, numa ação plural sustentável de
múltiplos parceiros e atores - sociedade
civil, governação local, sector académico e educativo, sector privado e público em geral.■ (Redacção/ UCCLA)
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Água da Namaacha Vence Prémio Internacional
Maputo (O Autarca) – Um ano que tem sido marcado por extremas
dificuldades para o nosso país, e para o
mundo, termina com uma notícia que é
uma autêntica lufada de ar fresco para
a moral do tecido empresarial nacional,
elevando bem alto o nome de Moçambique, com a Água da Namaacha a ser
distinguida Internacionalmente com o
Prémio The Winner Award, que reconhece exclusivamente as empresas que à

escala global conseguem atingir os
mais elevados níveis de excelência.
A Água da Namaacha é a primeira empresa no seu sector a conseguir esta premiação por quatro anos
consecutivos e a única marca moçambicana a merecer esta distinção até ao
presente.
A Água da Namaacha é propriedade da Sociedade de Águas de
Moçambique (SAM), que também é

detentora da marca Fonte Fresca e fornecedora exclusiva de água mineral natural aos serviços GES20, e é quem garante a mais elevada qualidade das suas
águas minerais naturais, recorrendo às
mais modernas tecnologias e à constante aposta na formação dos seus recursos humanos. A Sociedade de Águas
de Moçambique (SAM) identifica
todos os seus produtos através do Selo
“SAM Qualidade Garantida”.■ (R)
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USD 9 milhões para a conservação da biodiversidade em 2021
Maputo (O Autarca) – A 19ª
Sessão do Conselho de Administração
da Fundação para a Conservação da
Biodiversidade (BIOFUND), acabada
de realizar, aprovou para 2021 um orçamento que totaliza cerca de 9 milhões de USD. Desta cifra 74% são
destinados a desembolsos directos para
as áreas de conservação, incluído o apoio a actividades comunitárias de interesse para a conservação realizadas

nas zonas tampão. 91% do Orçamento
de 2021 será coberto por recursos do
programas MOZBIO II, do Banco
Mundial, da AFD/FFEM, do programa
PROMOVE Biodiversidade, da EU e
por recursos próprios da BIOFUND. A
parte restante será financiada pela
KfW, pelo UNDP e pela USAID.
No próximo ano, a BIOFUND
prevê ainda continuar o seu esforço de
mobilização de mecanismos de finan-

ciamentos inovadores para a conservação da biodiversidade, e de intensificação de acções de formação de modo a
contribuir para o melhoramento contínuo dos recursos humanos do Sistema
Nacional das Áreas de Conservação.
A BIOFUND é um Fundo Ambiental que mobiliza, aplica e gere recursos financeiros em benefício exclusivo da conservação da biodiversidade
em Moçambique.■ (Redacção)
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PAN-ECUMENISMO É O FUTURO… por João Craveirinha
Oofffjjj

Porque o Patriarca do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo é o
mesmo: Abraham ... Abraão ... Ibrahim(o)... em diferentes
idiomas. Assim como a palavra ou conceito de ‘DEUS’… na
origem hebraica …‘EL’ …‘YAHWEH’ (YHWH)... e noutros
idiomas… ‘GOD’ ... ‘ALLAH’... ‘MUNGU’ ... ‘ILUNGO’…
'iNKULUKUMBA' ... et cetera.■ JC 26/12/2020.
– Recordando o Bispo Isidoro de Sevilha (560 dC - 636 dC)

[MISSA CRISTÃ EM ÁRABE, DE BASE NO CANTO GREGORIANO] "The Habashi
Liturgy - Coptic Orthodox Mass - Arabic": Vídeo anexo para ouvir e reflectir que Judeus,
Cristãos e Muçulmanos “serão todos descendentes” de Abraão e de Sarai, e da africana Hagar, e
que todas as principais religiões, hoje existentes no Mundo, nasceram no Oriente. E, é muito mais o
que une o Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, do que as pessoas julgam.■
“Egypt’s Christians Celebrate Christmas In New Capital Cathedral For First Time”

[Missa de Natal no Egipto:
"Os Cristãos do Egipto
celebram o Natal ortodoxo
na Catedral da nova capital
administrativa pela primeira
vez" (...) "O presidente do
Egipto, Abdel Fattah al-Sisi
(na imagem à direita),
participou da celebração"...]
(retrospectiva de 7 de
JANEIRO de 2018)]
Temִática inspirada daqui▼
Missa de Natal no Egipto | flashback 7 JANEIRO 2018
Egypt's Christians Celebrate Christmas In New Capital Cathedral For First Time | Egyptian Streets
[MISSA CRISTÃ EM ÁRABE] ouça no vídeo: "The Habashi Liturgy - Coptic Orthodox Mass - Arabic"
https://www.youtube.com/watch?v=rp1KF8umkyQ
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