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EDITORIAL
Importante conter todos actos e práticas que
prejudiquem o crescimento saudável da criança
Beira (O Autarca) – Celebra-se amanhã, terça-feira
(01JUN21) o Dia Internacional da criança. Uma homenagem à todas as crianças do mundo, especialmente aquelas
que por vários factores sofrem, não tem o devido crescimento e felicitar aquelas que pela felicidade do destino da vida
tem passado bem ou relativamente bem.
Diz-se que nem sempre o passado consegue representar o presente muito menos o futuro. Mas o presente editorial promete desconstruir essa tese e demonstrar que tal é

Frase:

possível. Muitas vezes a incapacidade dos homens de respeitar direitos fundamentais tornam-no estático e esse estado
transforma-se no presente. Isso muito a propósito ao 1º de
junho, data da celebração da criança mundial concebida pela
Organização das Nações Unidas. Renovamos o apelo para uma maior contenção de todos os actos, práticas, invenções e
inovações que prejudiquem o crescimento saudável e agradável da criança. Já o dissemos nos artigos anteriores que o
estatuto da criança transcende toda dimensão humana.

Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a
brilhar.■

E convidá-mo-lo a rever o artigo que
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vários outros actores influentes da sociedade, que o estatuto empenhar para conferir às crianças.
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À todas as crianças do mundo, especialmente de
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Moçambique, O Autarca deseja Feliz 1 de Junho.■ (R)

M-Pesa: primeira ‘fintech’ africana no combate ao
comércio ilegal da vida selvagem
Maputo (O Autarca) – O
M-pesa tornou-se o primeiro provedor
monetário móvel em África a juntar-se
à força-tarefa de caridade estabelecida
pela United for Wildlife, que trabalha
no combate ao comércio ilegal da vida
selvagem.
A força-tarefa financeira da United for Wildlife foi criada em 2018,
por meio de uma declaração assinada
na Mansion House, em Londres. De lá
para cá, já existem 42 signatários da
declaração, sendo que o Sistema de
Partilha de Informações da força-tarefa
da United for Wildlife sustenta grande
parte da sua acção.

O M-pesa junta-se a vários
bancos internacionais, dentre os quais
o Standard Bank, o Barclays, o Grupo
Banco Santander, a Cidade de Londres,
o Banco Alemão, o Banco HSBC e o
JP Morgan Chase que, ao abrigo da declaração, canalizam recursos e inteligência financeira para apoiar os esforços legais de perseguir os maiores beneficiários do comércio ilegal.
A entrada do M-pesa nesta
corrente é justamente pelo facto de se
ter tornado o provedor de serviços financeiros mais popular em África e a
plataforma líder em tecnologia financeira. Neste momento, é usado por

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

41.5 milhões de pessoas, em sete países africanos, incluindo Moçambique,
com 12.2 mil milhões de transações
por ano.
A plataforma também permite
que pessoas físicas e jurídicas paguem
con-tas, criem contas de poupança e
em-préstimos, acedam ao cheque
especial, a serviços comerciais e de
saúde.
Sitoyo Lopokoyit, CEO da MPesa África, disse: “O meio ambiente
continua a ser um recurso comum
compartilhado e crítico e está sob a ameaça do comércio ilegal de vida selvagem.■ (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

Desafiamos muitos Kms Guiados com a Fadiga
Se ingeriu álcool, há alguma maneira de ficar sósentada ao Volante!
brio mais rápido, para conduzir nas calmas e tudo controE a Fadiga continua a fazer das Suas,...
Outra Distração!
Tenho participado em abordagens ao crítico problema da Fadiga no trabalho, onde são destacadas as perturbações ao sono e faltas de descanso, como causas de peso no
assunto,...positivo, no entanto vejamos;
Sérias dúvidas ainda presentes em alguns Profissionais:
Apesar de ser abordado nos diálogos matinais guiados a prevenção sobre saúde e segurança, poucos profissionais tem sido prevenidos no envolvimento da fadiga, acerca
dos maus tratos que damos com alguma frequencia ao nosso
fígado,..
Sabido que, se ingerir Álcool alinhado com Actividades Profissionais ou desempenhos por Lazer, seja ao volante, ou associado a qualquer dispositivo ou desempenho,
desde logo um impacto que não combina com nada!
Uma das sérias consequências da fadiga ao Volante,
resulta no seguinte factor crítico:
"os Pneus deixam de ser dirigidos"
Daí resultam, incidentes em todas as decisões, multiplica erros e desvios aos vários factores humanos, causa
excessivos gastos em todos os Km por mau uso, assegura
perdas, custos imprevistos e desafia graves acidentes...

lado?
Tomar pelo menos umas 3 chávenas de café. Não se
recomenda e Nem resolve!
Dar uns passos por minutos, arejando bem a mente,
parece positivo, mas não minimiza nem reduz efeitos a
tempo, neste incidente!
Nada o ajuda a ficar sóbrio mais rápido. Certo e Afirmativo!
EXPLICAÇÃO
Infelizmente, nada o ajuda a ficar sóbrio mais rápido!
Beber café faz sentir-se mais em forma e o efeito entorpecente aparentemente desaparece, mas na realidade, não
desaparece.
Lembre-se de que o café proporciona dissipação extra de humidade e, portanto, deficiência a ingerir mais líquidos.
Comer diminui a absorção de álcool, mas não faz
com que ele se decomponha mais rapidamente.
O vômito também não ajuda, nem resolve. Só nos livramos do álcool que ainda não entrou no seu sangue!
"Dirigir 100% sóbrio" é o melhor a fazer por Si,
pelos Seus, evitando o álcool e as drogas, bem Antes de planear!
N.B. Existem sistemas auxiliares de controlo e alerta, mas não há pneus capazes de nos guiar, quando dirigidos por GRAVES erros de Fadiga!■

Cidade da Beira terá academia de futebol
Beira (O Autarca) – A cidade da Beira, capital provincial de Sofala vai contar com uma nova academia de futebol. A informação foi tornada pública no encontro que envolveu Reinildo Mandava e o presidente da autarquia local,
Albano Carige.■ (R)

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira
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Académico e director do centro de informática da
UEM insta a massificação do uso das TICs
Maputo (O Autarca) – Para a
mitigação dos primeiros efeitos da
pandemia da covid-19, no contexto educacional, é preciso que o Governo e
os gestores das instituições de ensino e
aprendizagem priorizem a massificação do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no seio
dos estudantes, considera o académico
Luís Neves João Domingos, académico e director do centro de informática
da universidade Eduardo Mondlane (U
EM).
O académico falava, recentemente, em Maputo, durante a oração
de sapiência, por si proferida, que marcou a abertura do ano lectivo 2021, do
Instituto Superior de Gestão, Ciências
e Tecnologias (ISGCT), uma unidade
orgânica da Universidade Politécnica.
Na ocasião, o orador referiu
que o contexto actual, principalmente
o educacional, requer a aquisição de
ferramentas tecnológicas, mas também
a adequação para que exista uma literacia do público e uma capacidade instalada para o manuseamento efectivo
das TICs.
“As instituições de ensino e aprendizagem não podem promover a
exclusão dos alunos induzida pela pandemia da Covid-19. Temos que olhar e
introduzir estratégias que sejam pontuais, porque a covid-19 é um contexto
que passamos temporariamente, mas é
também uma oportunidade para reflectirmos e adaptarmos estratégias que
possam perdurar numa fase pós covid.
O contexto em que nos encontramos traz-nos muitos desafios. Devemos olhar para estratégias que sejam
de longo e médio prazo, tendo em con-

Luís Neves João Domingos, académico e
director do Centro de Informática da (UEM)

Cristiano Macuamule, vice-reitor da Universidade
Politécnica

ta algumas intervenções específicas de
momento, para garantir que no futuro
esse legado fique e beneficie à instituição para a melhoria daquilo que é o seu
processo de ensino, aprendizagem e investigação no concreto”, explicou o orador.
Por sua vez, o vice-reitor da Universidade Politécnica, Cristiano Macuamule, disse que a massificação do
uso das TICs é a concretização do futu-

ro tecnológico, no contexto educacional em especial, porém, o processo deve obedecer etapas e deve virar cultura
nacional, de tal forma que as ferramentas passem a fazer parte do DNA nacional: “Para a Universidade Politécnica, a aula de sapiência veio encaixar-se
naquilo que são as mudanças e as adaptações que o ISGCT tem estado a implementar desde o ano passado”, sublinhou o vice-reitor.■ (Redacção)
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