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SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO
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PR recebe felicitações
dos Emirados Árabes

Taxistas querem 
reajustar tarifa

Governo reforça 
combate às drogas

Tráfego
condicionado
na Marginal

Mais de 95 por cento vacinados contra Covid

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, rece-
beu ontem uma mensagem de felicitações do seu 
homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, pela passagem, hoje, dos 
47 anos da independência nacional. A mensagem 
foi entregue pelo enviado do Emir de Abu Dhabi, 
Sheikh Shakhbout Bin Nahyan, que o recebeu em 
audiência. Falando a jornalistas momentos após o 
encontro, o também Ministro de Estado dos Negó-
cios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos se 
manifestou optimista quanto aos resultados a serem 
alcançados na sua estada em Moçambique. 

O TRÂNSITO estará encerrado 
esta manhã na Avenida Marginal, 
na cidade de Maputo, no troço 
entre o Hotel Glória e o semáforo 
das bombas da esquina de Marna-
brasa, para dar lugar a uma corri-
da de ciclismo. Segundo uma nota 
da Federação Moçambicana de 
Ciclismo, a actividade visa pro-
mover a saúde e o bem-estar.

O PAÍS atingiu 95,2 por cento da cobertura de vacinação contra a Covid-19 des-
de o início da imunização da população, em Março do ano passado. Até ontem, 
cerca de 15,2 milhões de pessoas receberam a vacina, dos quais 10.224 entre 
quinta-feira e ontem, revelou o Ministério da Saúde (MISAU). Os dados apon-
tam ainda para cerca de 14,5 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra a 
pandemia e 438.038 tomaram a dose de reforço. De quinta-feira para ontem, 
92 pessoas acusaram positivo para a doença em 769 amostras suspeitas, com a 
cidade de Maputo no topo com 14,24 por cento e 46 infectados. A taxa de po-
sitividade e a proporção acumulada se situam entre 11,96 e 16,93 por cento. No 
mesmo período, foram notificados 98 recuperados da doença, quatro altas hos-
pitalares, sem registo de óbitos, mantendo-se o número de vítimas mortais em 
2212. Entretanto, cinco pacientes foram internados, perfazendo 16, dos quais 
quatro em cuidados intensivos, actualizando os dados em 527 casos activos.

O JORNAL desafio é uma es-
cola de jornalismo desporti-
vo, tal como a Rádio e Tele-
visão de Moçambique, tendo 
inspirando muitos jornalistas 
da praça a seguirem esta es-
pecialidade.

Estas foram as palavras do 
Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) da So-
ciedade do Notícias (SN), Júlio 
Manjate, por ocasião dos 35 
anos do desafio, assinalados 
ontem e que foram marcados 
pela homenagem a Chiquinho 
Conde, ex-futebolista e hoje 
treinador que fez a capa da 
primeira edição do semanário 
desportivo.

Júlio Manjate sublinhou 
que o que acontece hoje no 
jornalismo desportivo tem 
como fonte de inspiração o 
desafio.

“Aconteceram coisas com 
inspiração no desafio, o qual 
se inspirou em Chiquinho e 
nos seus bons momentos. En-
tão, é uma combinação de in-
spirações que acho que vale a 
pena celebrar. A maior alegria 
hoje é a Sociedade do Notícias 
ser proprietária do único se-
manário desportivo impresso 
que o país tem”, sublinhou.

D
OZE pessoas mor-
reram e outras seis, 
uma das quais me-
nor de três anos, 
contraíram ferimen-

tos em consequência de um 
acidente de viação ocorrido 
ontem na Estrada Nacional 
Número Um (EN1), na zona 
de Tavira, no posto adminis-
trativo da Maluana, distrito 
da Manhiça, província de 

MOÇAMBIQUE assinala hoje a passagem 
dos 47 anos da proclamação da indepen-
dência nacional, que marcou o fim de 
mais de cinco séculos de dominação co-
lonial portuguesa.  

A independência foi proclamada pelo 
Presidente da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO) Samora Machel, 
a 25 de Junho de 1975, no Estádio da Ma-
chava, perante milhares de moçambica-
nos que foram testemunhar o acto.

A proclamação da autodeterminação 
e soberania dos moçambicanos foi an-
tecedida da assinatura dos Acordos de 
Lusaka, a 7 de Setembro de 1974, entre a 
FRELIMO e o Estado português, em que 
este reconhecia o direito à independên-
cia de Moçambique.

A celebração, hoje, dos 47 anos da 
proclamação da independência nacional 
coincide com a passagem dos 60 anos da 
fundação da Frente de Libertação de Mo-
çambique.

As cerimónias centrais da efeméride 
serão dirigidas pelo Chefe do Estado, Fili-
pe Nyusi, que vai depositar uma coroa de 
flores na cripta erguida em homenagem 
aos heróis nacionais na capital.

No mesmo local, Nyusi fará uma co-
municação à nação e orientará a imposi-
ção de insígnias a diversos cidadãos que 
se destacaram em diferentes áreas com 

medalhas de mérito em reconhecimento 
da sua contribuição para o desenvolvi-
mento nacional.

Por esta ocasião, o partido Frelimo 
emitiu uma mensagem na qual lembra 
que a aurora libertadora ganhou corpo 
com a sua criação como frente a 25 de Ju-
nho de 1962, em Dar-es-Salaam, na Tan-
zania, com a fusão de três movimentos 
nacionalistas.

Na mensagem, a Frelimo refere que 
aglutinou em si os anseios dos moçambi-
canos, materializando-os com foco para a 
autodeterminação e independência nacio-
nal. A nota acrescenta que a sua trajec-
tória heróica, primeiro como movimento 
de libertação, depois transformada em 
partido com missão de guiar os destinos 
do país, é recheada de páginas douradas 
na história de Moçambique.

A nota refere ainda que, volvidos 47 
anos da independência, Moçambique 
emerge a altos patamares nos domínios 
da saúde, educação, agricultura, pecuá-
ria, prestação de serviços, diplomacia e 
da defesa da soberania.

“Não obstante as intempéries de ca-
rácter objectivo e subjectivo com que se 
depara, Moçambique agiganta-se, atra-
vés dos seus feitos, mercê da governação 
da Frelimo, hoje reconhecido no concer-
to das nações”, lê-se na mensagem.

Doze mortos e seis feridos
em acidente na Manhiça

Houve ganhos com
adesão à Commonwealth

so distrito, daí que apelamos 
aos condutores para pau-
tarem por uma condução 
prudente para evitar mortes. 
Os acidentes causam luto e 
semeiam dor em várias fa-
mílias, além de deixar de-
pendentes numa situação 
de vulnerabilidade”, subli-
nhou.

Por seu turno, Rodrigues 
Tchabana, chefe da Educação 
Pública no Departamento de 
Trânsito no Comando Pro-
vincial da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 
disse que o excesso de velo-
cidade e ultrapassagem irre-
gular são as prováveis causas 
do acidente.

O sinistro resultou ainda 
em avultados danos mate-
riais nos veículos envolvidos, 
sobretudo na minibus.

A administradora da Ma-
nhiça, Cristina Mafumo, es-
teve no local do sinistro para 
coordenar o trabalho de so-
corro dos feridos.

País assinala hoje 47 anos 
da independência nacional

ALMIRO MAZIVE, DA 
AIM, EM KIGALI

AS autoridades diplomáticas 
de Moçambique consideram 
que o país apenas teve gan-
hos desde que decidiu aderir 
à Commonwealth, uma orga-
nização que congrega 54 paí-
ses independentes, a maioria 
dos quais antigas colónias 
britânicas.

“Moçambique sempre 
teve ganhos desde que ade-
rimos à organização em 1995 
e nos juntámos ao esforço 
comum de 54 países-mem-
bros da organização”, afirma 
o vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Manuel Gonçalves.

Falando a jornalistas em 
Kigali, por ocasião da 26.ª Ci-
meira dos Chefes de Estado e 
de Governo da Commonweal-

th, que decorre desde ontem 
na capital ruandesa, Gonçal-
ves disse que desde a adesão 
à organização o país reforçou 
os apoios em diferentes áreas 
estratégicas.

“Temos tido apoio na área 
de assistência técnica, temos 
também recebido apoio po-
lítico”, explicou o diploma-
ta, afirmando que não foi por 
acaso que Moçambique foi 
eleito membro não-perma-
nente do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas para 
o biénio 2023-2024.

“Moçambique conseguiu
o apoio de todos os Estados-
-membros da Commonweal-
th para a eleição a membro
não-permanente do Conse-
lho de Segurança das Nações
Unidas. Como sabem, fomos
eleitos com 100 por cento
dos votos. Significa que estes

países também votaram a fa-
vor de Moçambique”, disse. 
“É um grande ganho político 
que temos tido”, acrescen-
tou. 

Afirmou que os resul-
tados da adesão do país à 
Commonwealth também se 
evidenciam na componen-
te económica, citando como 
exemplo a exploração do gás 
natural.

Refira-se que pesou para 
a adesão de Moçambique à 
Commonwealth o facto de 
ser um país vizinho de antigas 
colónias britânicas na África 
Austral.

Depois de Moçambique foi 
a vez do Ruanda, o segundo 
país de língua não inglesa a 
aderir à organização.

Com o Ruanda, Manuel 
Gonçalves disse existirem 
excelentes relações. “Clara-

mente que teremos encontros 
bilaterais em que essa relação 
será mais aprimorada. Esta-
mos sempre dispostos a refor-
çar essas relações bilaterais”, 
realçou.

Segundo a fonte, “não 
restam dúvidas que a com-
ponente de cooperação mili-
tar com o Ruanda é digna de 
louvor e que o Chefe do Esta-
do moçambicano já destacou 
isso várias vezes”.

Aliás, o Primeiro-Minis-
tro, Adriano Maleiane, que 
chefia a delegação moçam-
bicana, tem agendados, no 
âmbito da cimeira, encon-
tros bilaterais com vários go-
vernantes, caso do estadista 
ruandês, Paul Kagame; o ho-
mólogo do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte, Boris Johnson, entre 
outros.

JÚLIO MANJATE, PCA DA SOCIEDADE DO NOTÍCIAS

desafio é uma escola
de jornalismo desportivo

O PCA da SN desejou que 
o semanário continue a sair
à rua por muito mais tempo,
devendo para isso ir-se rea-
justando ao longo do tempo.
“Queremos que ele (o de-
safio) vá por mais 350 anos.
Que há de facto muita coisa
por fazer. Enquanto houver

jornalismo desportivo para 
fazer, não haverá, segura-
mente, tempo para o desafio 
desaparecer. O facto é que 
precisamos de melhorar a 
maneira de fazer o trabalho. 
Com o avanço da tecnologia, 
o jornalismo tornou-se numa 
espécie de actividade indus-

trial, em que as notícias são 
produzidas quase de forma 
rápida e dinâmica”, referiu 
Manjate. 

Na ocasião, endereçou 
calorosos agradecimentos a 
Chiquinho Conde, a quem 
ofereceu um quadro e diplo-
ma de honra.

Maputo.
O acidente, um embate 

frontal, envolveu uma via-
tura minibus de transpor-
te de passageiros da marca 
Toyota Quantum, matrícula 
ADA 763 MP, e um camião 
articulado de mercadoria 
Mercedes-Benz, cuja matrí-
cula não foi apurada.

César Ndindane, director 
de Planeamento e Infra-Es-

truturas no Governo do Dis-
trito da Manhiça, disse que 
os seis sobreviventes foram 
imediatamente transporta-
dos para uma unidade local e 
quatro para o Hospital Cen-
tral de Maputo (HCM), dada 
a gravidade dos ferimentos. 

Os corpos das vítimas 
foram transportados para a 
morgue do Hospital Distrital 
da Manhiça, onde deverão 

ser reclamados pelos fami-
liares.

Acrescentou que a via-
tura de transporte de passa-
geiros fazia a rota Xipamani-
ne-Manhiça e, na altura do 
sinistro, seguia no sentido 
Norte/Sul. Já o camião, da 
empresa UniTrans, seguia no 
sentido contrário.

“Este desastre volta a 
manchar as estradas do nos-

PCA da SN, Júlio Manjate, oferecendo quadro a Chiquinho Conde, perante o director editorial do semanário, Almiro Santos
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MOÇAMBIQUE celebra hoje 47 anos de independência 
nacional, um acontecimento que resultou de dez anos 
de luta armada contra o sistema colonial português, fal-
tando apenas três anos para se comemorarem 50 anos 
da epopeia.

As “bodas de ouro” - 50 anos - que se avizinham 
têm mostrado que a determinação dos moçambicanos 
entre os anos 1960 e 1970 será sempre um exemplo a ser 
seguido por diferentes gerações.

“Conversas ao Sábado” entende que o aconteci-
mento deve ser sempre chamado para inspirar a luta 
contra os males do presente, afinal em momentos difí-
ceis podemos ver nitidamente que devido à sua bravura 
os que deram a vida por Moçambique tornaram-se he-
róis do seu tempo.

E provavelmente a independência, por constituir 
uma das maiores celebrações da história de Moçambi-
que, deixa-nos esta grande lição, a de termos de identi-
ficar os problemas que nos enfermam para combatê-los 
e deste modo deixarmos um legado às futuras gerações.

É possível, pois 47 anos depois há ainda muitas fren-
tes por travar no país e no mundo. Aliás, no plano geral, 
o planeta fala de problemas como o terrorismo, corrup-
ção, mudanças climáticas e doenças. 

Estamos ainda, por exemplo, a combater a pande-
mia do novo coronavírus, entretanto a varíola dos ma-
cacos intrometeu-se entre as nossas preocupações sa-
nitárias. Já temos desde há muito enfermidades como o 
HIV, tuberculose, malária, entre outras. 

A fome, nos últimos dias, vê-se acentuada pela 
guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que em todo o planeta 
provocou, exemplificando, subidas galopantes no preço 
dos combustíveis.

Notamos ainda que estes acontecimentos interna-
cionais não se isolam da realidade moçambicana, pois 
se estamos a falar de uma crise generalizada então não 
podemos agir como se estivéssemos escondidos numa 
caixa. 

Somos afectados por fenómenos que inclusive nem 
sequer sabemos interpretar. Outros mais, como as tem-
pestades, são promessa anual ou até mesmo semestral, 
embora a maioria não se compare ao “Idai”, uma das 
maiores que algum dia atingiram a nossa costa. Não po-
demos ainda esquecer que estamos ainda a recuperar 
deste fenómeno que abateu severamente o Centro de 
Moçambique, com destaque para a cidade da Beira, em 
Sofala.

Estes acontecimentos naturais não estão tão longe 
do controlo do Homem como parecem, afinal devem 
ser encarados como um teste à capacidade de resiliência 
das nossas infra-estruturas, pois deixa sempre desalo-
jados ou derruba construções como escolas e pontes. 
Somos um país constantemente desafiado a pensar em 
soluções para fazer face a estes problemas como diz um 
ditado popular: “há males que vem para o bem”.

Do mesmo modo, Moçambique enfrenta, por 
exemplo, problemas como o terrorismo, que desde 2017 
assola a província de Cabo Delgado e já criou milhares 
de deslocados e várias mortes. E a união criada dos paí-
ses africanos para o alcance da independência foi nova-
mente chamada e houve respostas positivas por parte da 
Força Conjunta da SADC e do Ruanda. 

Estes são apenas alguns dos males do nosso tempo. 
Devem ser combatidos com a mesma garra de outrora. 
Não podemos baixar a guarda.

A luta continua! 

Independência inspira 
batalhas no presente

Ninguém contará a 
história da degradação 
do planeta
EROSÃO, segundo o dicionário, é um fenómeno da natureza em que a 
degradação dos componentes do solo é dada por meio de agentes natu-
rais, como a chuva, vento, água dos rios, gravidade, ou mesmo por ac-
ções equivocadas do Homem, sendo que com estas modificações o solo é 
deslocado e transportado para partes mais baixas do seu território. Esta é 
uma definição bonita que a dado momento faz parecer esta uma mera re-
tórica que só existe nos dicionários e livros científicos e literários, quan-
do ela é uma realidade que a todos deve preocupar, como se pode notar 
com as imagens captadas por Félix Matsinhe. Temos em conta que, como 
diz um adágio popular, “uma imagem vale mais do que mil palavras”. E 
se os manuais sobre a erosão abrem espaço para este fenómeno resultar 
da má conduta humana, com estes cliques só não mudará quem não se 
preocupa com o planeta. Entretanto, alertamos que maltratá-lo é colocar 
em causa toda humanidade que, tendo ainda uma história por escrever, 
ninguém sobrará para contar o que esteve por detrás da sua degradação.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

POLÍCIA:   --------------------------------- 199

Corpo da Polícia

Maputo:   ------------------------ 21622001

    21625031

         21327206

SOCORROS: ----------------------------- 197

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

Serviço Geral ------------------  21629554

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Serviço Geral ------------------- 21620457

Hospital Militar ------------- 21616825/8

José Macamo ------------------- 21600044

                  Idem ------------------- 21600045

Geral de Mavalane ------------ 21675167

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine, 
2791, r/c

XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153, 
r/c

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

UM indivíduo de 42 anos, resi-
dente em Tchumene I, muni-
cípio da Matola, foi condenado, 
ontem, pelo Tribunal Judicial 
da Machava, por  prática de 
crime de furto, consubstan-
ciado na ligação clandestina de 
água na sua residência.

O infractor foi condenado 
a um mês de prisão, substituí-
da por multa de igual período 
e pagamento de uma indem-
nização de pouco mais de 38 
mil meticais à Águas da Re-
gião Metropolitana de Maputo 
(AdRM).

Segundo a AdRM, a res-

ponsabilização do indivíduo 
enquadra-se no projecto “Ile-
gal Zero”, do Programa Ace-
lerado e Integrado de Redução 
de Perdas (PAIRP) e o valor da 
indemnização a ser pago cor-
responde ao prejuízo causado 
pelo cliente.

O projecto “Ilegal Zero” 
foi lançado em Setembro de 
2021, com objectivo de reduzir 
o consumo ilícito de água, re-
gistado através do desvio, van-
dalização de tubagem, ligações 
clandestinas, entre outras prá-
ticas.

Com este projecto, dos 56 

por cento de perdas em 2020, 
a AdRM conseguiu reduzir para 
51 no ano passado. A avaliação 
mensal deste ano aponta para 
47 por cento de perdas, o que 
constitui um ganho extrema-
mente grande no que concerne 
à recuperação deste indicador, 
segundo a empresa.

Para a AdRM, trata-se de 
um ganho que se revela igual-
mente ao nível de crescimento 
de volume de vendas. No início 
do projecto a facturação mé-
dia mensal era de cerca de 140 
milhões de meticais, montante 
que subiu para 200 milhões.

O 
PREÇO do táxi, na 
cidade de Maputo, 
poderá ser agravado 
de 100 para 150 me-
ticais por quilóme-

tro nos próximos dias. 
A medida, segundo a As-

sociação dos Taxistas da ci-
dade de Maputo (TAXIMA), 
visa fazer face ao actual custo 
do combustível e da manu-

tenção dos meios de traba-
lho. 

Neste contexto, a orga-
nização submeteu, recente-
mente, a proposta ao Con-
selho Municipal de Maputo, 
que licencia a actividade.

Segundo Jaime Mandla-
te, condutor de táxi, há oito 
anos, na praça do Maputo 
Shopping, a actividade dei-

xou de ser rentável, pois a 
cada ano o preço do combus-
tível é revisto em alta, mas a 
tarifa do serviço de transpor-
te mantém-se inalterada.

“E não só, as pessoas não 
procuram o táxi, por causa 
da multiplicação de moto-
-taxistas ilegais na praça. Por 
exemplo, desde que cheguei 
às 6.00 horas até este mo-

QUATRO indivíduos, com idades com-
preendidas entre 18 e 23 anos, encontram-
-se sob custodia policial, desde quinta-feira, 
indiciados de furto e vandalização de mate-
rial eléctrico, na cidade de Maputo.

Os acusados foram encontrados em fla-
grante, no bairro de Inhagóia “B”, a extrair 
cobre e alumínio de cabos eléctricos retira-
dos de postes de transformação (PT) e postes 
de iluminação pública. 

O grupo revela que material roubado 
era vendido a uma cidadã que pagava 400 
meticais por quilograma. Esta, por sua vez, 
revendia na África do Sul.

A quadrilha, que já vandalizou pelo me-

nos três postes de transformação na provín-
cia de Maputo, disse estar arrependido do 
crime.

O porta-voz da PRM, na cidade de Ma-
puto, Leonel Muchina, revelou que, na al-

tura da detenção, os indivíduos tentaram 
subornar a policia com dez mil meticais.  

A policia reportou ainda a detenção de 
um cidadão por porte e uso de uma pistola 
apreendida com seis munições. 

Avalia-se reajuste 
da tarifa do táxi

mento, quase 10.00 horas, 
não fiz sequer uma corrida. 
Se a situação prevalecer até o 
fim da tarde, terei de pernoi-
tar na rua”, disse Mandlate.

Simões Langa, do mes-
mo ramo, referiu ser urgen-
te a revisão da tarifa do táxi, 
que se mantém inalterada há 
sete anos, e os regulamentos 
da actividade, uma vez que 
há taxistas piratas em qua-
se todas as praças. “Alguns 
taxistas pedem empresta-
do valores para abastecer 
o combustível a viaturas. 
Entretanto, sem clientela, 
vêem-se obrigados a deixar 
os meios de trabalho na praça 
e regressar à casa de chapa”, 
contou.

Acrescentou haver cole-
gas que já abandonaram a ac-
tividade e venderam as pró-
prias licenças. O presidente 
da TAXIMA, Luís Mondlane, 
entende que a classe está a 
ser marginalizada, pois paga 
impostos, mas não vê os seus 
interesses defendidos.

Revelou que a tarifa do 
táxi em vigor nem chegou a 
ser aprovada pelo municí-
pio, o que torna complicado 
o processo em curso para o 
reajuste do preço.

Taxistas com pretensão de ajustar tarifa

NA CIDADE DA MATOLA

Condenado por ligação 
clandestina de água

Vandalização de tubagem é  uma das principais causas da perda de água

Detidos por vandalização e furto de material eléctrico
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  122/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,49     63,86

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,98            4,06      4,02
  Botswana             Pula             5,18            5,29      5,24
  eSwatini             Lilangueni       3,98            4,06      4,02
  Mauricias            Rupia            1,41            1,44      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,72            3,79      3,75

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           467,92          477,24    472,58
  Malawi               Kwacha          62,48           63,73     63,11
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,73     27,46
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,11           12,35     12,23
  Canada               Dolar           48,75           49,72     49,24
  China/Offshore       Renminbi         9,45            9,64      9,55
  China                Renminbi         9,45            9,64      9,55
  Dinamarca            Coroa            8,94            9,12      9,03
  Inglaterra           Libra           77,67           79,21     78,44
  Noruega              Coroa            6,38            6,51      6,45
  Suécia               Coroa            6,22            6,35      6,29
  Suíça                Franco          66,17           67,49     66,83
  União Europeia       Euro            66,54           67,87     67,21

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,8352900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.821,69000
Venda..............  1.822,10000

                              Maputo,  27.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.
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P
ROMOVER a agricultu-
ra é o que vence a po-
breza mais rápido em 
Moçambique, dado o 
potencial económico e 

face ao cenário global em que 
há várias ameaças ao cresci-
mento, defende o Banco Mun-
dial no seu mais recente rela-
tório.

“O crescimento agrícola 
diminuiria a pobreza e a desi-
gualdade três vezes mais rá-
pido do que o crescimento em 
qualquer dos outros sectores”, 
destaca a organização, na oita-
va edição do relatório ‘Actuali-

dade Económica de Moçambi-
que’, lançada na quinta-feira.

A afirmação surge numa 
época em que - desde há pelo 
menos uma década - as ex-
pectativas do país estão viradas 
para um crescimento assente 
nas reservas de gás do Rovuma 
- que começa a ser explorado 
este ano.

A agricultura continua 
por desenvolver, nota o Banco 
Mundial, acrescentando que  
apesar do seu potencial a pro-
dutividade agrícola continua a 
ser baixa, segundo os padrões 
regionais, com Moçambique a 

ter um dos mais fracos rendi-
mentos de cereais por hectare, 
por exemplo.

“Ou seja, com o apoio ade-
quado a agricultura pode ser 
uma fonte sustentável de cres-
cimento, redução da pobreza e 
segurança alimentar”, frisa.

A instituição financeira su-
gere a necessidade de se trans-
ferir o apoio agrícola para bens 
e serviços públicos, tais como 
infra-estruturas rurais, servi-
ços de saúde animal e vegetal e 
investigação agrícola que possa 
proporcionar maiores rendi-
mentos ao sector.

Defende também uma par-
ticipação plena nos acordos 
regionais de comércio livre de 
forma a estimular a competiti-
vidade do sector.

“É também necessário re-
duzir a tributação implícita dos 
alimentos e aumentar o apoio 
às famílias com insegurança 
alimentar, a par da criação de 
subsídios inteligentes, pre-
miando projectos inovadores”, 
avança.

O Banco Mundial prevê que 
o crescimento económico ace-
lere a médio prazo em Moçam-
bique, atingindo uma média de 

5,7% entre 2022 e 2024 e con-
sidera que o cenário poderia 
ser ainda mais sustentável se 
houvesse a aposta agrícola que 
sugere. “O crescimento ba-
seia-se no início da produção 
de gás natural liquefeito (GNL) 
ao largo de Cabo Delgado, 
agendado para este ano, e do 
esperado reinício de projectos 
de GNL de maior dimensão em 
terra - suspensos há um ano 
após ataques armados na pro-
víncia”, estima.

O relatório aponta para 
uma recuperação da procura 
global e dos preços das ma-

SEGUNDO BANCO MUNDIAL

Promoção da agricultura acelera fim da pobreza
térias-primas de maneira a 
apoiar o crescimento das ex-
portações moçambicanas.

“Esse crescimento, as-
sociado à entrada de capital 
estrangeiro, principalmente 
ligados ao GNL, sustentarão os 
investimentos”, refere.

A fonte explica ainda que o 

acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) anunciado 
este ano para vigorar até 2025 
e o apoio orçamental de outros 
parceiros de desenvolvimento 
ajudarão ainda mais a reforçar 
a recuperação económica, ao 
mesmo tempo que abordam 
as limitações da dívida e do fi-

nanciamento”. 
“Do lado dos riscos há três 

ameaças substanciais: o au-
mento dos preços das impor-
tações devido ao conflito na 
Ucrânia, novas ondas da Co-
vid-19 e os ataques terroristas 
na região norte do país”, alerta 
o Banco Mundial.

O ADMINISTRADOR do Con-
selho de Administração do Ins-
tituto Nacional de Segurança 
Social (INSS), em representa-
ção dos empregadores, Ade-
lino Buque, instou os gestores 
da instituição na província do 
Niassa a fazerem maior apro-

veitamento das infra-estrutu-
ras que a instituição possui em 
termos de rentabilização, com 
vista a arrecadação de mais re-
ceitas.

Adelino Buque escalou a 
província do Niassa, na semana 
passada, em visita de trabalho 

cujo enfoque foi o acompanha-
mento das actividades que o 
sector está a realizar.

A fonte inteirou-se igual-
mente do decurso dos tra-
balhos de sensibilização de 
diferentes estratos socioeco-
nómicos da província para se 

NIASSA

Segurança Social investe
na arrecadação de receitas 

inscrevem no Sistema de Segu-
rança Social Obrigatória para a 
salvaguarda do seu futuro so-
cial e dos seus dependentes.

Para o administrador do 
INSS, os diferentes empreen-
dimentos e instalações que a 
instituição possui no Niassa, 
uns já em funcionamento e ou-
tros em construção, podem fa-
zer grande diferença na arreca-
dação de receitas da instituição 
nos próximos dias, uma vez 
que há condições para o efeito.

Um dos exemplos apon-
tados por Buque foi a rentabi-
lização do Hotel Girassol, na  
capital provincial, Lichinga, 
pertença do INSS.

Para além de Lichinga, 
onde estão em construção 
as futuras instalações da De-
legação Provincial do Nias-
sa, Adelino Buque esteve em 
Mandimba, onde igualmente 
decorrem obras da construção 
do Posto de Atendimento do 
INSS, bem como em Cuamba, 
onde escalou a delegação dis-
trital local.

No seu contacto com o sec-
tor produtivo, o administrador 

do INSS visitou algumas em-
presas, como a KEMA, uma 
empresa florestal que tem ins-
critos na segurança social 353 
trabalhadores (beneficiários), 
assim como a empresa JFS, a 
Sociedade Algodoeira do Nias-
sa (SAN) - que conta com 131 
trabalhadores inscritos.

De referir que a Delegação 
Provincial do INSS no Niassa 
planificou para este ano a ins-
crição de 462 contribuintes 
(empresas), sendo que até à 
data já foram inscritos 239, en-
quanto para os beneficiários já 
foram inscritos 2128 dos 6047 
previstos. Quanto aos traba-
lhadores por conta própria 
(TCP), a Delegação do Niassa 
já inscreveu 28 dos 72 planifi-
cados.

A CRESCENTE utilização dos 
serviços financeiros digitais pe-
las mulheres moçambicanas, 
sobretudo através de telemóvel, 
está a reduzir a diferença de gé-
nero na inclusão financeira.

A conclusão foi apresentada 
recentemente, em Cascais, Por-
tugal, pela directora executiva 
da Financial Sector Deepening 
Moçambique (FSDMoç), Esse-
lina Macome, que questionou se 
as instituições financeiras esta-
rão preparadas para adaptar os 
seus produtos às necessidades 
das mulheres moçambicanas.

Macome, que é também 
professora na Universidade 
Eduardo Mondlane, falava num 
painel sobre igualdade de gé-
nero na Conferência Novafrica 
2022 sobre Desenvolvimento 
Económico.

Em declarações à Lusa à 
margem da conferência, a res-
ponsável do FSDMoç, programa 
financiado pelos governos bri-
tânico e sueco e que promove 
a inclusão financeira, explicou 
que a percentagem de moçam-
bicanos que estão fora do sis-
tema financeiro caiu de 60% 
em 2014 para 46% em 2019, o 
que ainda coloca o país numa 
das piores posições na região da 
África Austral.

Acrescentou que 48% das 
mulheres moçambicanas estão 
fora do sector financeiro, en-
quanto nos homens essa per-
centagem é de apenas 43%, 
ou seja, a exclusão financeira 
em Moçambique afecta mais as 
mulheres do que os homens.

MULHERES MOÇAMBICANAS

Acesso à banca por telemóvel
contribuiu para reduzir exclusão

No entanto, essa diferença 
tem vindo a esbater-se e para 
isso tem contribuído o acesso a 
serviços financeiros digitais, nos 
quais as mulheres se têm desta-
cado. 

As mulheres, concluiu Ma-
come, estão assim a contribuir 
para a redução da diferença de 
género na exclusão social. 

“Então a pergunta é, o que é 
que nós fazemos para aproveitar 
esta mais-valia?”, disse a espe-
cialista, sugerindo que as ins-
tituições financeiras deveriam 
criar produtos que permitissem 
às mulheres usar o telemóvel 
como meio de produzir pou-
pança sem terem de ir ao banco, 
“porque elas têm a percepção de 

que um banco não é para qual-
quer um, embora as portas se-
jam abertas para todos”. 

À Lusa, a directora do FSD-
Moç disse ainda que a inclusão 
financeira tem vindo a melhorar 
em Moçambique, mas ainda há 
“um grande caminho a andar”.

“Vemos que há um nível de 
redução da exclusão financeira, 
principalmente em termos de 
acesso, mas ainda há um traba-
lho a fazer (..): As pessoas têm 
acesso aos serviços financeiros? 
Será que utilizam? Utilizam para 
quê? Até que ponto o que eles 
fazem se reflecte na sua vida”, 
questionou.

A responsável lembrou que 
o Governo moçambicano lan-

çou, em 2016 , uma estratégia 
nacional de inclusão financeira, 
cuja primeira fase termina este 
ano, mas admitiu que faltam 
dados concretos sobre o  seu 
impacto na redução da pobreza.

“É uma pergunta que nós 
próprios estamos à procura de 
resposta. (…) Para nós, a inclu-
são financeira só faz sentido se 
impactar na qualidade de vida 
das pessoas”, ou seja, retiran-
do-as da pobreza, afirmou Es-
selina Macome.

Ela acrescentou que “o 
que sentimos é que não temos 
instrumentos de medir, de di-
zermos que fizemos isto e con-
tribuiu na redução da pobreza 
neste nível”.

Telefonia móvel está a reduzir a diferença de género na inclusão financeira
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Estrada para “Hípico”
acaba de ser reabilitada

A 
ESTRADA que dá 
acesso ao Centro 
Hípico, no bairro da 
Manga, cidade da 
Beira, num troço de 

300 metros de extensão, foi 
reaberta quinta-feira última, 
após obras de reabilitação e 
requalificação.  

O Presidente do Conselho 
Municipal, Albano Carige, 
que inaugurou a infra-es-
trutura, adiantou que a pa-
vimentação da via foi exe-
cutada com base em recursos 
da autarquia, resultantes do 
pagamento de senhas e im-
postos, num valor de cinco 
milhões de meticais.

A empreitada consistiu na 
remoção dos solos, melhora-
mento dos lancis, preparação 
da base e colocação de pavê, 
com vista a dar consistência e 
assegurar a sua durabilidade.

O edil recordou que a via 
estava completamente de-
gradada e carecia de uma 
intervenção urgente, dada a 
sua importância.

“Tínhamos de trabalhar 
dia e noite. Como sabem, 
aqui o tráfego é  intenso, para 
além de passarem camiões de 
grande tonelagem, sobretu-
do quando se verifica con-
gestionamento na auto-es-
trada”, explicou. 

Garantiu, entretanto, que o 
município vai continuar a in-
tervir em outras estradas prin-
cipais e terciárias para melho-
rar a transitabilidade na urbe.

Apelou aos automobilistas 
e residentes na área para uma 
maior conservação da estra-
da, como forma de valorizar 
os esforços do município.

O automobilista Rui Fran-
cisco, por exemplo, mostrou 
satisfação com a reabilitaç ão 
da via que por muito tempo 
esteve degradada.

Por sua vez, José Carlos, 
moto-taxista, louvou a inicia-
tiva do município porque a es-
trada danificada concorria para 
os engarrafamentos, principal-
mente nas horas de ponta.

OUTRAS INTERVENÇÕES
Entretanto, Carige asse-

gurou que o município vai 

continuar a intervir em ou-
tras estradas principais e ter-
ciárias, com vista a melhorar 
a transitabilidade na urbe.

Neste contexto, revelou 
que na próxima semana a 
edilidade vai dar continuida-
de ao revestimento, usando 
pavê, do troço que parte do 
mercado da Manga-Masca-

renhas ao Aeroporto da Beira.
Informou ainda que serão 

identificadas vias alternati-
vas para garantir que o traba-
lho decorra sem sobressaltos 
e em pouco tempo.

Segundo Carige, as obras 
vão custar aos cofres do mu-
nicípio cerca de quatro mi-
lhões de meticais.

Reabilitação da estrada alivia automobilistas

Stella Zeca recomenda 
denúncia continua
A SECRETÁRIA de Estado na província 
de Sofala, Stella Zeca, defendeu, quin-
ta-feira última, na Beira, a denúncia 
contínua dos actos de corrupção, como 
forma de acabar com este mal que retar-
da o desenvolvimento.

Falando no contexto do Dia Inter-
nacional da Função Pública, a Secretá-
ria de Estado afirmou que não se sentia 
confortável com a existência de funcio-
nários públicos que respondem perante 
à Justiça por actos de corrupção ou por 
outras práticas pouco ou nada abonató-
rias. 

“A cidade da Beira e a província de 
Sofala estão nas capas dos jornais pela 
detenção de funcionários públicos que 
no lugar de fazerem o seu trabalho são 
aliciados para o cometimento de práti-
cas ilícitas”, deplorou. 

Por seu turno, o governador da pro-
víncia de Sofala, Lourenço Bulha, de-
fendeu que os funcionários do Estado 
devem servir ao público com ética e 
deontologia profissional.

“Este dia deve servir como renova-
ção do compromisso no combate cerra-
do à corrupção e a todos os comporta-
mentos que atentem contra a moral e a 
integridade públicas”, afirmou.

Apelou para a rápida tramitação dos 
processos de promoções, progressões e 
mudanças de carreira.

O Dia Internacional da Função Pú-
blica foi comemorado sob o lema “Re-
forçar a resiliência da Administração 
Pública Africana para apoiar e felicitar 
a realização das necessidades nutricio-
nais da África durante e após a Pande-
mia Covid-19”.

TSU VAI DAR VALOR SOCIAL

A tabela Salarial Única (TSU) vai dar 
nova vida e valor social aos funcionários 
do Estado, segundo defendeu Agy Gus-
tavo, em representação dos funcioná-
rios do Estado.

“Congratulamo-nos pela recente 
aprovação de novos instrumentos de 
trabalho para o bem dos funcionários. 
De facto, a gestão dos recursos huma-
nos é uma tarefa que exige de todos 
conhecimentos técnicos e científicos, 
responsabilidade e experiência”, con-
siderou.

Reconheceu que os funcionários e 
agentes do Estado, onde quer que este-
jam, devem ser guiados pela cidadania, 
imparcialidade, eficiência, humildade, 
integridade e, sobretudo, o respeito 
pelo bem público. 

Ainda assim, exortou a todos os fun-
cionários a estudarem a legislação, de 
forma individual ou colectiva, de modo 
a aprimorar o processo.

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

COMBATE À CORRUPÇÃO
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A RÁDIO Moçambique (RM) 
deve identificar e potenciar 
a sua diversidade vocal para 
formar a sua própria identi-
dade.

A posição é da Presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração (PCA) do Instituto de 
Gestão das Participações do 
Estado (IGEPE), Ana Isabel 
Coanai, que falava, quinta-
-feira, em Maputo, no XXVII 
Conselho Consultivo da mais 
antiga estação de radiodifu-
são do país.

A dirigente explicou que 
a melhoria da imagem ins-
titucional da RM precisa ser 
acompanhada pela qualida-
de dos serviços prestados ao 
público. Indicou que uma das 
formas de alcançar o feito se-
ria a definição de uma grelha 
de conteúdos informativos e 
educativos que espelham a 
rádio no seu dia-a-dia.

Por sua vez, o porta-voz 
da reunião, Jeremias Ângelo, 
referiu que a ideia de tornar 
a RM uma marca passa por 

alargar o espectro da sua ima-
gem para outras plataformas. 

Acrescentou que a RM 
para além de ser o órgão de 
comunicação mais antigo do 
país é uma estação de refe-
rência, porque transmite in-
formação credível.

Para além de abordar te-
mas como a melhoria da ima-
gem institucional, a migração 
do sistema analógico para 
o digital, o XXVII Conselho 
Consultivo da RM serviu para 
a preparar a cobertura das 

eleições autárquicas previstas 
para o próximo ano.

Na ocasião, a directora do 
Gabinete de Informação (GA-
BINFO), Emília Moiane, disse 
que o Governo tem trabalha-
do para garantir as condições 
logísticas, de modo que os 
órgãos de comunicação rea-
lizem a sua actividade profis-
sional da melhor forma pos-
sível nos processos eleitorais 
que se avizinham, nomeada-
mente as autárquicas de 2023 
e gerais de 2024.

DEFENDE PCA DO IGEPE

Diversidade vocal deve ser marca da RM

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES- UGEA

Concurso nº 58A000741/CL/21/2022 - Aquisição de Duas Máquinas 
Fotocopiadoras para UGEA e Para Departamento de Aprovisionamento do 

Hospital Central de Maputo

-Adenda-

1. Em relação ao Anúncio do Concurso nº 58A000741/CL/21/2022 - Aquisição 
de Duas Máquinas Fotocopiadoras para a UGEA e Para Departamento de 
Aprovisionamento do Hospital Central de Maputo tornado público através do 
jornal “Notícias”, na edição do dia 1/6/2022, informa-se que por lapso indicou-se 
uma quantidade inferior em relação à pretendida no caderno do concurso.

2. Para a correcção da falha emite-se a presente Adenda e comunica-se que fica adi-
ada a entrega das propostas até às 10.00 horas e a abertura às 10.15 horas 
do dia 30 de Junho do corrente ano, para permitir que os concorrentes tenham 
acesso a presente adenda e as quantidades.

3. Ficam em consideração as seguintes especificações técnicas:  
Designação Quantidade

Máquina Fotocopiadora 3

NB: Todas as outras condições do Concursos mantem-se inalteradas.

Maputo, aos 23 de Junho de 2022

Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção do HCM - (Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEAAv. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

Av. Agostinho Neto, n.º 1164                                                                                             Telefone: +258 (21) 333349 
Hospital Central de Maputo  
Maputo - Moçambique 5561

Governo reforça 
combate às drogas

Armindo Tiago alerta para os perigos do consumo da droga

O 
GOVERNO, em 
coordenação com 
organizações re-
ligiosas e da so-
ciedade civil, tem 

vindo a fazer esforços para 
prevenir o consumo de 
drogas e outras substâncias 
psicoactivas, bem como a 
ajudar aqueles que preci-
sam de sair deste mal.

O trafico ilícito de dro-

gas está igualmente a ser 
reprimido. No ano passa-
do, por exemplo, foram 
instaurados 981 processos-
-crime, com 97 cidadãos, 
entre nacionais e estran-
geiros, constituídos argui-
dos.  

A informação foi parti-
lhada ontem, em Maputo, 
pelo ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, nas ce-

rimónias centrais de 26 de 
Junho, Dia Internacional 
de Luta contra o Trafico e 
Consumo de Drogas, que 
amanhã se comemora. Este 
ano, a data celebra-se sob 
lema “Desafios de Preven-
ção e Combate à Droga em 
Momentos de Crises Hu-
manitárias e Sanitárias”.

O ministro recordou 
que o consumo e tráfico de 

drogas são crimes puníveis 
com severidade em todo o 
mundo, e o Governo mo-
çambicano está preocu-
pado com a existência de 
cidadãos nacionais, sobre-
tudo grupos mais jovens, 
que traficam e promovem 
tais práticas.

“Dada a sua complexi-
dade, o combate e consu-
mo de drogas é uma acção 

PROVÍNCIA DE SOFALA

Mecanizada colheita de arroz
A COLHEITA  do arroz pas-
sa a ser mecanizada, a par-
tir da presente campanha 
agrária (2021-2022),  na 
província de Sofala, mercê 
de investimentos na aqui-
sição de auto-combinadas.

A Agência de Desen-
volvimento do Vale do 
Zambeze disponibilizou, 
quarta-feira, no posto ad-
ministrativo de Mafam-
bisse, distrito do Dondo, 
diverso equipamento ao 
sector privado avaliado em 
17 milhões de meticais.

O equipamento é com-
posto por cinco ceifeiras, 
três camiões, dois gerado-
res e uma plataforma logís-
tica.

O governador da pro-
víncia, Lourenço Bulha, 
destacou que o investi-
mento realizado vai con-
tribuir, sobremaneira, na 
redução de perdas pós-co-
lheita deste cereal.

Explicou que se pre-
tende, ainda, reduzir as 
importações do arroz, real-

INSS prorroga prova anual 
de vida a pensionistas
O INSTITUTO Nacional de 
Segurança Social (INSS) 
decidiu, esta semana, pror-
rogar o prazo para a presta-
ção da prova anual de vida 
dos pensionistas do siste-
ma, que vem decorrendo 
desde Março último.

O término do processo 
estava previsto para a últi-
ma terça-feira, entretanto, 
os pensionistas dispõem de 
mais tempo para realizar a 
prova de vida já que a da-
ta-limite passou para 15 de 
Julho.

A decisão visa permitir 
que mais abrangidos cum-
pram com esta obrigatorie-
dade regulamentar, após se 
ter constatado que alguns 

não o conseguiram fazer 
durante o período previsto, 
por diversos motivos. 

A coincidência do pe-
ríodo com os trabalhos de 
colheitas nas machambas, 
para o caso dos que se en-
contram nas zonas rurais, 
o receio de aglomerações 
face à Covid-19, bem como 
alguns problemas repor-
tados pelas delegações 
provinciais do INSS sobre 
oscilação na provisão de 
Internet estiveram por de-
trás do absentismo.

De 21 de Março até ago-
ra, já prestaram a prova de 
vida 71.566 pensionistas, 
isto é, 64 por cento  do total 
de 112.432 previstos.  

O INSS realiza a prova 
de vida aos seus pensionis-
tas, como exigência do Re-
gulamento da Segurança 
Social Obrigatória, aprova-
do pelo Conselho de Minis-
tros, através do Decreto nº 
51/2017, de 9 de Outubro, 
no seu nº 1, do artigo 83, a 
qual consiste na compro-
vação física da existência 
de titulares de pensões, 
com vista à sua manuten-
ção.

O processo de prova de 
vida retomou, este ano, 
depois de ter sido suspensa 
temporariamente em 2020,  
devido á implementação 
das medidas administrati-
vas para travar a Covid-19.

colectiva que deve envol-
ver o indivíduo, a socieda-
de, os parceiros de coope-
ração, além do Governo”, 
disse Armindo Tiago.

Apelou aos pais e encar-
regados de educação para 
maior acompanhamento 
aos adolescentes e jovens 
para prevenir o consumo 
de drogas, pois o combate 
a este mal começa em casa 
e na comunidade.

Segundo o ministro, o 
consumo de drogas e ou-
tras substâncias psicoacti-
vas tem estado a contribuir 
para a ocorrência de com-
portamentos anti-sociais 
como a criminalidade, bem 
como acidentes de viação, 
interrupção de aprendiza-
gem, queda de desempe-
nho escolar e gravidezes 
precoces e indesejadas.

Sublinhou ainda que 
as drogas destroem e pre-
judicam a saúde, o tecido 
social, a economia, bem 
como potenciam activida-
des criminosas como o ter-
rorismo, o branqueamento 
de capitais, fluxos de tran-
sacções financeiras ilícitas, 
suborno e a corrupção.

“A comemoração desta 
data é uma oportunidade 
para exaltarmos o traba-
lho conjunto desenvolvido 
pelo Estado, sociedade e 
todas as pessoas do bem no 
mundo. A prevalência do 
consumo de drogas e outras 
substâncias psicoactivas 
é mais expressiva entre os 
mais jovens, sobretudo en-
tre os 21 e 30 anos”, disse.

çando que a Sofala tem um 
alto potencial agrícola, 
particularmente nesta cul-
tura.

 Por seu turno, o direc-
tor-geral da Agência do 
Zambeze, Roberto Albino, 
explicou que o equipamen-
to faz parte de um lote de 13 

auto-combinadas a serem 
disponibilizadas, este ano, 
num orçamento de 70 mi-
lhões de meticais.

Trata-se de cinco má-
quinas alocadas para a 
província de Sofala e as 
restantes oito destinadas à 
vizinha Zambézia. 

Essencialmente, a 
Agência do Zambeze tem 
apostado no redução dos 
actuais índices de desnu-
trição crónica, alinhada no 
cumprimento dos objecti-
vos do Programa Quinque-
nal do Governo para o pe-
ríodo 2020-2024.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

Sábado, 25 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objeto de Concurso Nome do Concorrente
Modalidade de 

Concurso
Valor da 

Adjudicação 

47F001141/CL/001/2022 Aquisição de combustível e  lubrificantes GRUPO I.A.M Concurso Limitado 1.804.890,48MT

47F001141/CL/004/2022 Aquisição de material de consumo para escritório PRINCI MEGA CENTER, SU, LDA Concurso Limitado    416.200,00MT

47F001141/CL/005/2022
Aquisição de sobressalente, equipamento, máquinas e 

motores

TRANSMISSÃO MECÂNICA 
EMPREENDIMENTO CONSULTORIA, 

LDA
Concurso Limitado 685.795,50MT

47F001141/CL/006/2022 Fornecimento de equipamento informático (consumíveis) PRINCI MEGA CENTER, SU,LDA Concurso Limitado 545.900,00MT

47F001141/CC/007/2022 Manutenção e reparação de veículos OFICINA TRANSPORTE JESUS Concurso Limitado 583.596,00MT

47F001141/CC/008/2022 Aquisição para manutenção de material de bens imóveis PIOMAR ELECTROFERRAGENS, LDA
 Concurso por 

Cotação
314.964,00MT

47F001141/CC/009/2022 Aquisição de fardamento e calçado DJUMA SPORT, EI
Concurso por 

Cotação
311.950,00MT

47F001141/

CC/0010/2022

Aquisição de material para conservação da rede de água 

e esgoto

3AS COMÉRCIO GERAL E SERVIÇOS, 
LDA

Concurso por 

Cotação
144.355,00MT

47F001141/

CC/0011/2022
Manutenção de extintores EXTIN, EI Ajuste Directo 13.537,77MT

47F001141/

CC/0012/2022
Aquisição de géneros alimentícios, higiene e limpeza SUPERMERCADO VIP, LDA

Concurso por 

Cotação
200.000,00MT

47F001141/

CC/0013/2022
Aquisição de géneros alimentícios, higiene e limpeza SUPERMERCADO VIP, LDA

Concurso por 

Cotação
238.735,00MT

47F001141/

CC/0014/2022
Fornecimento de água mineral QUIK, LDA

Concurso por 

Cotação
49.951,90MT

47F001141/

AD/0015/2022
Serviços de seguro de viaturas

EMPRESA MOÇAMBICANA DE 
SEGUROS, SA

Ajuste Directo 368.388,83MT

47F001141/

AD/0022/2022
Taxa de rádio de fusão RÁDIO MOÇAMBIQUE Ajuste Directo 3.456,00MT

47F001141/

AD/0023/2022
Serviços de anúncios de concursos SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA Ajuste Directo 94.320,00MT

47F001141/

CC/0024/2022
Serviços gráficos PRINCI MEGA CENTER, SU, LDA

Concurso por 

Cotação
9.800,00MT

Tete, aos 22 de Junho de 2022
O Director do Serviço Provincial

Grácio Rosário Cune
254

V
INTE e nove casos de 
acidentes de trabalho 
foram reportados em 
diferentes sectores 
de actividade no pri-

meiro trimestre em Nampula, 
a maioria dos quais nos ramos 
de construção civil e minera-
ção. Esta cifra representa uma 
redução comparativamente a 
igual período do ano passado, 
segundo a Inspecção do Tra-
balho neste ponto do país.

Os dados partilhados, esta 
semana, na cidade de Nam-
pula, pelo chefe do Departa-
mento de Trabalho e Segu-
rança Social, Gildo Niconte, 
no seminário sobre saúde e 
segurança no trabalho, apon-
tam que não houve mortes e 
os trabalhadores envolvidos 
tiveram pronto-socorro pro-
videnciado pelas respecti-
vas entidades patronais e já 
retomaram aos seus postos. 
Niconte afirmou que a redu-
ção de casos de acidentes de 
trabalho é resultado do cerco 
feito pela inspecção laboral às 
entidades empregadoras, por 
um lado, e, por outro, revela 
a elevação de consciência por 
parte dos empregadores sobre 

NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Registados 29 casos de acidentes de trabalho
a necessidade de garantir as 
condições de segurança aos 
colaboradores.

Entretanto, a OTM - Cen-
tral Sindical (OTM-CS), em 
Nampula, apontou que há 
desleixo e falta de conheci-
mento sobre a importância do 
uso do equipamento de pro-
tecção individual pelos tra-
balhadores durante a jornada 
laboral, mesmo que as enti-
dades patronais o coloquem 
à sua disposição em cumpri-
mento das normas vigentes.

Este facto é notório prin-
cipalmente nas indústrias de 
fundição de ferro, cimento, 
zinco, produtos químicos e 
óleo alimentar. 

O secretário da OTM-CS 
em Nampula, Celestino Sil-
vério, indicou que os traba-
lhadores destas indústrias co-
locam em risco a sua própria 
vida, porque estão expostos 
a contrair  doenças profissio-
nais.

Sublinhou que nos sec-
tores de maior risco é indis-
pensável a protecção dos tra-
balhadores. “Temos visitado 
muitas indústrias, principal-
mente em Nacala-Porto, e 

encontrámos trabalhadores 
numa fábrica de fundição de 
chinelos, enquanto o empre-
gador distribuiu botas. Quan-
do questionámos eles disse-
ram que estas são pesadas. 
Nesta situação quem é cul-
pado é o trabalhador”, disse 
Silvério. 

Para corrigir esta reali-
dade, segundo a OTM-CS, 
são realizadas palestras para 
sensibilizar os trabalhadores 
sobre a importância do uso 
de equipamento de protec-
ção. O sindicalista defendeu a 
necessidade de uma reflexão 
conjunta Governo, empre-
gadores e os trabalhadores, 
representados pela respectiva 
organização, sobre prevenção 
e combate aos acidentes de 
trabalho.

O seminário foi organiza-
do pela Inspecção-Geral do 
Trabalho (IGT) - Delegação 
Provincial de Nampula, com 
o objectivo de sensibilizar as 
empresas a promoverem o uso 
de equipamento de protecção 
individual e medidas colecti-
vas de higiene e segurança no 
trabalho, para evitar aciden-
tes e doenças profissionais.  O ramo de construção civil é o que registou maior número de casos de acidentes de trabalho

PARTEIRAS afectas às unidades sanitá-
rias públicas no distrito de Nampula são 
instadas a prestarem um atendimento 
condigno e de qualidade às mulheres 
grávidas de modo a evitar mortes neo-
natais. O apelo foi feito pela secretária 
permanente do distrito, Andrea Tava-
res, numa homenagem às parteiras da 
região. 

Segundo Andrea Tavares, não se 
deve aceitar que o pessoal da saúde, 

em particular as parteiras, que têm por 
missão salvar vidas, maltratem as par-
turientes, levando às vezes a mortes 
neonatais e/ou maternas. 

A secretária permanente indicou 
ser necessário que haja engajamento 
na mudança de comportamento e de 
atitude em relação ao atendimento das 
mulheres parturientes, evitando a vio-
lência obstétrica e cobranças ilícitas. 

“Reiteramos, em nome do Governo 

do Distrito de Nampula, o nosso apelo 
a todos vós, em particular as parteiras, 
para que a vossa intervenção seja cru-
cial para evitar as mortes. Queremos, 
acima de tudo, mulheres grávidas e 
crianças saudáveis no nosso distrito”, 
disse. 

As cobranças ilícitas nas materni-
dades são tidas como factor que com-
promete a qualidade de atendimento 
materno-infantil e obrigam as mulhe-

res grávidas a recorrerem às parteiras 
tradicionais nas comunidades. 

A maternidade do Hospital Cen-
tral de Nampula (HCN) é o epicentro 
de cobranças ilícitas, que já levaram à 
expulsão e demissão de alguns funcio-
nários.

Para as autoridades que superin-
tendem a área, a persistência das co-
branças ilícitas deve-se ao facto de não 
haver denúncias por parte das vítimas.

Parteiras chamadas a evitar mortes neonatais

As mulheres grávidas devem denunciar cobranças ilícitas nos partos

A UNIVERSIDADE Rovuma 
(UniRovuma), em Nampula, 
passa a gerir e supervisionar 
a qualidade do Ensino Supe-
rior na região norte do país. 
Para o efeito, foi assinado, 
esta semana, um memo-
rando de entendimento en-
tre aquele estabelecimento 
e o Conselho Nacional de 
Avaliação de Qualidade do 
Ensino Superior (CNAQ).

Falando momentos após 
a assinatura, a directora do 
CNAQ, Maria Luísa Chicote 
Agibo, disse que se espera 
uma fiscalização rotinei-
ra às universidades, numa 
perspectiva de assegurar a 
melhoria da qualidade do 
Ensino Superior. 

Instou a UniRovuma a 
assumir este desafio com 
responsabilidade e dedi-

cação, de modo a estar ali-
nhada com os propósitos 
do CNAQ. Maria Agibo re-
feriu-se à necessidade de a 
Universidade Rovuma es-
tar atenta ao ensino onli-
ne, numa altura em que as 
tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) têm sido 
usadas por algumas pessoas 
de forma irresponsável.

O Reitor daquela uni-
versidade, Mário Caetano 
Brito, agradeceu a confian-
ça que o CNAQ depositou 
no estabelecimento de en-
sino que dirige, prometen-
do tudo fazer para cumprir 
com as cláusulas do memo-
rando.

O acto de assinatura foi 
presenciado pelo secretário 
de Estado na província de 
Nampula, Mety Gondola.

ENSINO SUPERIOR

Nampula instala 
Conselho 
de Qualidade

Memorando entre a UniRovuma e o CNAQ garante fiscalização da qualidade

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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F
OI há 47 anos, no Está-
dio da Machava, que o 
Presidente da Frente de 
Libertação de Moçambi-
que (FRELIMO), Samo-

ra Moisés Machel, proclamou 
a independência nacional e a 
criação da República Popular 
de Moçambique.

O acto foi testemunhado de 
forma efusiva por milhares de 
moçambicanos que se fizeram 
ao local e outros que acompa-
nharam a cerimónia via trans-
missão radiofónica.

As celebrações dos 47 anos 
da independência nacional, 
que este ano coincidem com 
os 60 da fundação da Frelimo, 
serão marcadas pela deposição 
de uma coroa de flores em ho-
menagem aos heróis nacionais 
na Praça dos Heróis.

Prevê-se igualmente a im-
posição de insígnias a cidadãos 
de diferentes áreas da vida pú-
blica, a quem o Presidente da 

República, Filipe Nyusi, atri-
buiu medalhas de mérito em 
reconhecimento da sua contri-
buição para o desenvolvimento 
do país. 

Cerimónias similares deve-
rão decorrer nas 10 províncias 
do país e na cidade de Maputo, 
onde o Chefe do Estado dele-
gou poderes aos secretários de 
Estado para a atribuição de in-
sígnias dos títulos honoríficos e 
condecorações aos distingui-
dos.

A proclamação da auto-
determinação e soberania dos 
moçambicanos resultou de dez 
anos de luta armada contra a 
dominação colonial, iniciada 
em 1964, e que só cessou com 
a assinatura dos Acordos de 
Lusaka, na Zâmbia, a 7 de Se-
tembro de 1974, marcando a 
derrota do exército português.

A insurreição geral armada, 
que começou a 25 de Setembro 
de 1964, iniciou depois da in-

sistente recusa do Estado por-
tuguês de reconhecer o direito 
à independência e a autodeter-
minação dos moçambicanos 
por via de negociações.

O acordo foi assinado pelo 
Presidente da Frelimo, Samora 
Moisóes Machel, em represen-
tação do povo moçambicano, e 
pelo Estado português, repre-
sentado por Mário Soares, re-
conhecendo o direito do povo 
moçambicano à independên-
cia.

Com este acordo, compos-
to por sete artigos, o Estado 
português aceitava igualmente 
a transferência progressiva dos 
poderes, ou seja, a transferên-
cia da soberania que detinha 
sobre o território de Moçam-
bique.

Foi também estabelecido, 
ao abrigo deste entendimento, 
que a independência de Mo-
çambique seria proclamada no 
dia 25 de Junho de 1975, data 

que coincide com o dia da fun-
dação da Frelimo, precisamen-
te há 60 anos.

Além dos princípios já 
enunciados, os Acordos de Lu-
saka estabeleceram o regime 
jurídico que vigoraria durante 
o período de transição para a 
independência.

FUNDAÇÃO DA FRELIMO

Fundada a 25 de Junho de 
1962, por Eduardo Mondla-
ne, a Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo) resulta 
da união dos três movimentos 
nacionalistas de base regional, 
baseados na diáspora, que se 
preparavam para combater o 
colonialismo português de for-
ma isoladamente.

Trata-se da UDENAMO 
(União Democrática Nacio-
nal de Moçambique), a MANU 
(Mozambique African National 

Foi assim há 47 anos

Independência nacional foi proclamada há 47 anos

AR
QU
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O

A ASSOCIAÇÃO dos Comba-
tentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN) exalta os fei-
tos da independência nacional, 
destacando a unidade dos mo-
çambicanos, a paz e o desen-
volvimento.

Falando a jornalistas por 
ocasião do 47.o aniversário da 
proclamação da independên-
cia nacional, data que coinci-
de este ano com o sexagésimo 
aniversário da criação da Frente 
de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), o secretário-geral 
da ACLLN, Fernando Faustino, 
exortou os moçambicanos, do 
Rovuma ao Maputo, a conso-
lidarem as conquistas da inde-
pendência, uma das quais é a 
soberania nacional, ameaçada 
pelo terrorismo no norte da 
província de Cabo Delgado.

Fernando Faustino convi-
dou todos os moçambicanos 
a manterem-se vigilantes e a 
denunciarem às autoridades 
quaisquer actos tendentes a 

pôr em causa a integridade ter-
ritorial de Moçambique. 

O secretário-geral da 
ACLLN disse que 47 anos da 
independência nacional cons-
tituem um longo caminho 
percorrido em prol do bem-es-
tar dos moçambicanos, porém 
ressalvou que muito há ainda 
por fazer com vista ao alcance 
dos objectivos da luta armada 
de libertação nacional.

“Louvamos os planos do 
Governo de reabertura e/ou 
reabilitação de mais vias de 
comunicação, sobretudo para 
o interior do país; notamos o 
surgimento de novas infra-es-
truturas como escolas, hos-
pitais, fábricas, pontes, o que 
exige de cada um de nós a sua 
preservação”, disse Fernando 
Faustino, destacando igual-
mente o surgimento de impor-
tantes projectos económicos 
como o gás, o que irá catapultar 
o desenvolvimento do país.

Fernando Faustino disse 

que tudo isto decorre graças ao 
partido libertador - a Frelimo - 
actualmente liderado pelo Pre-
sidente Filipe Nyusi. O secretá-
rio-geral anotou que a Frelimo 
completa hoje 60 anos da sua 
criação, sendo por isso parte 
indissociável do projecto de 
construção de Moçambique.

“Quando digo indissociá-
vel, é por ser graças a esta Fre-
limo libertária que dirigiu a luta 
armada até à proclamação da 
independência que hoje se ce-
lebra efusivamente”, explicou.

Para Faustino, a Frelimo foi 
aglutinadora dos moçambica-
nos numa geração cuja missão 
era de libertar a terra e os ho-
mens, o que foi feito com todo 
o espírito nacionalista.

Referindo-se aos desafios 
do futuro, Fernando Faustino 
disse que o país tinha tudo para 
crescer e tornar-se auto-su-
ficiente, bastando para isso a 
unidade, o trabalho e a vigi-
lância.

ACLLN exalta feitos
da independência

Union) e a UNAMI (União Na-
cional Africana para Moçam-
bique Independente), organi-
zações que tinham sedes em 
países diferentes e base social e 
étnica também diferentes.

A união destes três movi-
mentos foi possível graças à 
intervenção de Eduardo Mon-
dlane, sociólogo que aban-
donou o seu emprego na Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), com o apoio do Presi-
dente da Tanzânia, Julius Nye-
rere, em 1962.

No seu primeiro congres-
so, a frente elegeu Eduardo 
Mondlane como primeiro pre-
sidente e Uria Simango vice-
-presidente, estabelecendo a 
sua sede, em 1963, na cidade de 
Dar-es-Salaam, Tanzania. 

Depois do Massacre de 
Mueda, em Cabo Delgado, e 
outros acontecimentos, a Fre-
limo, liderada por Mondlane, 
ficou convencida que o diálogo 
não traria independência, daí 
ter decidido iniciar a luta ar-
mada de libertação colonial, a 
25 de Setembro de 1964.

Os primeiros guerrilheiros 
da Frelimo foram treinados na 
Argélia e, entre eles, contava-
-se Samora Machel, que subs-
tituiria Mondlane após a sua 
morte. Os seguintes foram já 
treinados na Tanzânia, onde, 
além de campos de treino po-
lítico militar, a frente organi-
zou uma escola secundária, o 
Instituto de Moçambique.

Eduardo Mondlane mor-
reu vítima de explosão de uma 
bomba escondida num livro 
que recebeu nos seus escritó-
rios em Dar-es-Salaam, a 3 de 
Fevereiro de 1969, data hoje 
consagrada aos heróis nacio-
nais.

Apesar desse infortúnio, a 
Frelimo prosseguiu com a luta 
armada de libertação nacional 
até à queda do colonialismo 
português e consequente in-
dependência nacional.

Fernando Faustino (de pé) apela à união e coesão dos moçambicanos

A RENAMO saudou ontem os 
moçambicanos pela passagem 
dos 47 anos da proclamação da 
independência nacional que 
hoje se assinalam, argumen-
tando que ela é fruto do sacrifí-
cio e vontade colectiva de todo 
o povo.

Numa declaração feita por 
Ossufo Momade, presidente 
desta formação política, a Re-
namo enumerou uma série de 
constrangimentos com que o 
país se debate, afirmando que 
estes constituem entraves ao 
pleno desenvolvimento de 
Moçambique.

“Ao celebrarmos os 47 anos 
da nossa independência, de-
vemos renovar o nosso senti-
mento de nação e continuar-
mos a lutar pela independência 
económica e consolidação da 
democracia, elementos fun-
damentais para a paz social”, 
afirmou.

Falou da pobreza caracteri-
zada pela subnutrição crónica, 
fraco sistema de saúde e defi-
ciente qualidade de ensino, a 

Renamo apela à produtividade

O MOVIMENTO Democrático de Moçam-
bique (MDM) não está satisfeito com a si-
tuação económica do país, volvidos 47 anos 
da independência nacional, a qual o parti-
do reconhece que custou a vida de muitos 
moçambicanos.

Esta formação política diz-se conscien-
te dos desafios actuais da nação, sobretudo 
em matérias de segurança e soberania na-
cionais, exortando à criação de condições 
para que os moçambicanos sejam parte in-
tegrante dos processos de desenvolvimen-
to e reconstrução do país.

Falando ontem, em Maputo, numa 
conferência convocada por ocasião da 
efeméride, o porta-voz do partido, Ismael 
Nhacucué, indicou serem urgentes planos 

concretos visando conquistar a indepen-
dência económica.

“Assim, para o MDM passa neces-
sariamente por uso racional dos nossos 
recursos e riquezas, estabelecendo bases 
para a criação de uma economia inclusiva 
e participativa, que gera oportunidades de 
emprego e rendimentos para o bem-estar 
social e fortalecimento do núcleo fami-
liar”, disse. 

Uma das prioridades na agenda dos 
moçambicanos, segundo avançou Nha-
cuecué, deve ser discutir um plano de de-
senvolvimento nacional de curto, médio 
e longo prazos, assente nas principais es-
tratégias de desenvolvimento para vários 
sectores prioritários da economia nacional.

“Precisamos de assumir a agricultura 
como vector do desenvolvimento e com-
bate à fome no país, bem como diversificar 
a economia para áreas de recursos naturais, 
indústria, turismo, cabotagem e infra-es-
truturas”. 

Outro desafio do país que celebra hoje 
47 anos como uma nação livre do jugo co-
lonial, segundo o partido do galo, diz res-
peito à consolidação da descentralização 
do Estado.

“Temos de assegurar uma plena des-
centralização provincial e distrital através 
da eliminação da figura de Secretário de 
Estado e introdução do voto obrigatório 
para diminuir as abstenções e impedir a 
fraude”, sugere aquele partido.

MDM quer melhorias na economia

MOÇAMBIQUE e Malawi vão redobrar 
esforços com vista a combater o terro-
rismo, criminalidade organizada trans-
nacional, tráfico de drogas e de seres 
humanos. A informação foi revelada pela 
Ministra do Interior, Arsénia Massingue, 
no final da 14.ª Sessão da Comissão Con-
junta Permanente de Defesa e Segurança 
entre os dois Estados, que decorreu na 
cidade de Maputo. 

Fazem parte dos desafios que os dois 
países se propuseram a ultrapassar con-
juntamente a imigração ilegal, o con-
trabando de mercadorias e crimes am-
bientais, que têm impactos negativos no 

desenvolvimento socioeconómico das 
duas nações.

Segundo Arsénia Massingue, a defi-
nição destes fenómenos como desafios 
prioritários sugere, igualmente, a neces-
sidade de uma permanente troca de in-
formação entre as diversas entidades que 
integram as Forças de Defesa e Segurança 
de Moçambique e Malawi, devendo esta 
operacionalizar-se a todos os níveis.

“Estamos convictos que, com o es-
forço de cada um de nós, e em conjunto, 
lograremos implementar com êxito as 
deliberações que adoptamos, contri-
buindo para a consolidação das relações 

de amizade, cooperação, irmandade e 
boa vizinhança existentes entre os dois 
povos, bem como para a manutenção da 
paz, estabilidade e segurança nos nossos 
territórios”, disse.

Referiu que a sessão de Maputo tra-
duziu-se numa oportunidade para ava-
liar o grau de cumprimento das decisões 
tomadas na última reunião, bem como de 
outras matérias, tendo em conta os desa-
fios que se impõem no domínio da defe-
sa e segurança, tendo sempre presente a 
responsabilidade e o dever de assegurar 
as condições indispensáveis para prosse-
cução do desiderato da estabilidade.

Moçambique e Malawi apostam
no combate ao crime organizado

SOFALA

Deputados pretendem 
maior divulgação de leis
OS membros da Comissão dos Assuntos 
Sociais, do Género, Tecnologias e Comuni-
cação Social instaram o Governo de Sofala a 
esforçar-se na divulgação das leis para que 
se reduzam casos de uniões prematuras, 
violência doméstica, bem como conflitos 
advindos da usurpação de bens de mulhe-
res em caso do falecimento dos seus côn-
juges.

Segundo a presidente desta comissão, 
Lúcia Mafuiane, que  esta semana mante-
ve encontros com o Conselho Executivo 
Provincial e os Serviços de Representação 
do Estado, disse que as leis sociais devem 
ser conhecidas e cumpridas por todos, o 
que depende da sua maior divulgação e 
acompanhamento nas comunidades com 
o envolvimento dos líderes comunitários, 
religiosos e a sociedade.

Os deputados instaram ainda o Go-
verno de Sofala a redobrar esforços com 
vista ao cumprimento do plasmado no 
Plano Económico e Social e Orçamento 
do Estado referentes ao primeiro semes-

tre de 2022, aprovado pelo Parlamento, 
com enfoque na supressão das necessi-
dades básicas que apoquentam a popula-
ção daquela. 

“Tomando em conta que a província foi 
severamente assolada pelos diversos even-
tos extremos, ciclones, das visitas efectua-
das pelos distritos e pelos informes que nos 
forneceram, nota-se que há um esforço do 
Governo na procura de soluções para sa-
tisfação das necessidades da população”, 
disse. 

 Mafuiane reconhece as dificuldades 
que a província atravessa, mas encoraja o 
seu Executivo a ter sempre alguma solu-
ção, como, por exemplo, a questão da falta 
de carteiras em algumas escolas, a necessi-
dade de encurtamento de distâncias entre 
a população e o posto médico, a melhoria 
das vias de acesso bem como da distribui-
ção de água potável às populações e a ques-
tões de desemprego, factores que conti-
nuam preocupantes nos distritos visitados 
e na província de Sofala. 

A presidente da comissão manifestou  
preocupação por persistirem ainda desa-
fios na sensibilização das populações para 
aderirem aos partos institucionais, a pre-
venção do HIV/SIDA e, sobretudo, para 
os homens fazerem o rastreio de cancro 
da próstata, uma doença que está  a ceifar 
vidas.

Antes de trabalhar na província de 
Sofala, a comissão escalou a província 
de Zambézia, onde visitou os distritos de 
Guruè, Molumbo e Lugela. Em Manica fis-
calizou os governos dos distritos de Mos-
surize, Guro e Macossa, tendo como objec-
tivo verificar o grau de implementação do 
PESOE, o grau do cumprimento das activi-
dades desenvolvidas nas áreas sociais, com 
destaque para Saúde, Educação, Juventude 
e Emprego, Género e Acção Social; habita-
ção, bem como verificar o grau de imple-
mentação da Lei de Prevenção e Combate 
às Uniões Prematuras; Lei da Família; Lei 
da Violência Doméstica e  Lei das Suces-
sões.

par da corrupção e dos raptos a 
empresários, entre outros ma-
les que considera que põem em 
causa o desiderato de ser um 
povo uno, indivisível e desen-
volvido.

Ossufo Momade mostrou-
-se igualmente preocupado 
com a alta de preços de com-
bustíveis, resultante da con-

juntura interna e internacional, 
referindo que esta situação au-
menta o custo de vida, cha-
mando atenção para a neces-
sidade de adopção de medidas 
de protecção social às camadas 
mais vulneráveis.

O sistema de transporte 
público de passageiros foi tam-
bém mencionado pelo presi-

dente da Renamo, salientan-
do que este ainda não oferece 
dignidade aos seus utentes. 
“Todos estes factores retardam 
a nossa independência eco-
nómica, sem a qual estamos 
condenados a pertencer eter-
namente ao terceiro mundo, 
quando Deus nos deu tudo 
para sermos um país de refe-
rência positiva no concerto das 
nações”, disse.

É de opinião que o país pre-
cisa de aumentar a produção e 
produtividade para, em defini-
tivo, deixar de importar mer-
cadorias cuja capacidade de 
produzir existe internamente, 
como são os casos de trigo, mi-
lho, arroz, batata, cebola, entre 
outros. 

Ossufo Momade manifes-
tou solidariedade à população 
de Cabo Delgado, vítima de 
acções terroristas que estão a 
semear luto, dor e destruições, 
encorajando as Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS) a reforça-
rem a sua actuação para devol-
ver a paz àquela região.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
PRESIDENTE da Fre-
limo, Filipe Nyusi, 
recebeu ontem, em 
audiências separa-
das, três delegações 

de várias organizações políti-
cas “amigas” convidadas para 
as celebrações dos 60 anos da 
fundação da Frente de Liberta-
ção de Moçambique.

Trata-se dos representan-
tes do Chama Cha Mapinduzi 
(CCM), da Tanzania; do  Movi-
mento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA); e o secre-
tário-geral do Internacional 
Socialista, que tiveram a opor-
tunidade de trocar impressões 
com outros quadros do partido.

Estas delegações foram re-
cebidas na sede nacional do 
Comité Central da Frelimo, em 
Maputo, 

Na ocasião, o secretário-
-geral da Frelimo, Roque Silva, 
descreveu o momento como 
oportunidade única para a par-
tilha de experiências sobre as 
diferentes realidades em que 
estas organizações estão inse-
ridas.

“A Frelimo é um partido 
que tem amigos e são estes que 
foram convidados para esta 
grande festa. Não são apenas da 
África Austral, mas eles vêm de 
todos os continentes, incluindo 
algumas organizações interna-
cionais que têm ligações con-
nosco”, disse.

Roque Silva informou que 
as audiências serviram igual-

Partidos amigos no país 
para os 60 anos da Frelimo

mente para os partidos amigos 
endereçarem mensagens de 
felicitação por ocasião das ce-
lebrações dos 60 anos da Freli-
mo e dos 47 da proclamação da 
independência nacional.

“Foram encontros bastante 
positivos, nos quais deu para 
perceber os desafios dos nos-
sos partidos, mas todos esses 

desafios internos desaguam 
naquele que é o fim último da 
nossa existência como partidos 
de orientação socialista, que é a 
satisfação das necessidades dos 
nossos povos”, acrescentou.

Entre outros partidos con-
vidados para estas celebrações, 
Roque Silva apontou também 
as presenças do Partido Comu-

nista Português (PCP), Partido 
Comunista da China (PCC) e o 
SWAPO, da Namíbia.

O secretário-geral do par-
tido governamental Chama 
Cha Mapinduzi, Abdulrah-
man Omar Kinana, que vem 
em nome da presidente Samia 
Suluhu, recordou as relações 
históricas entre Moçambique 

e Tanzânia, destacando que fo-
ram fundamentais para a liber-
tação dos dois países.

Felicitou os moçambicanos 
pelas efemérides, indicando 
que o seu país não está alheio 
ao sofrimento em que alguns 
moçambicanos estão mergu-
lhados devido ao terrorismo na 
província de Cabo Delgado.

Presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, de mãos dadas com Abdulrahman Omar Kinana, secretário-geral do CCM, na recepção desta delegação

DEZASSEIS mil jovens de todo o país serão sub-
metidos, a partir de segunda-feira, até dia 12 de 
Agosto, a provas de classificação e selecção com o 
objectivo de avaliar o grau psico-físico para pres-
tação do serviço militar.

Deste número, 12 mil são homens e quatro 
mil mulheres que, segundo o director dos Recur-
sos Humanos do Ministério da Defesa Nacional, 
Jorge Leonel, passaram pela fase do recensea-
mento militar. 

Falando ontem em Maputo, Jorge Leonel ex-
plicou que, depois de avaliado o grau de aptidão 
psico-físico, os candidatos terão classificação de 
inaptos ou aptos, passando os últimos a serem 
proclamados recrutas e incorporados nas Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique.

Afirmou que, para participar no processo, os 
jovens devem estar munidos de cópia do Bilhete 
de Identidade, recibo de recenseamento militar, 

duas fotografias tipo passe e cópia do certificado 
de habilitações literárias.

Além dos 16 mil, são igualmente convoca-
dos jovens que nos anos anteriores, por vários 
motivos, não compareceram à classificação e 
selecção. “Apelamos a todos os intervenientes 
no processo de recrutamento militar para que 
mobilizem e orientem os jovens a cumprir o seu 
dever patriótico para que não sejam sujeitos a 
sanções nos termos da lei”, observou.

Depois desta fase, Leonel explicou que segui-
rá o recrutamento, que acontece quando o cida-
dão atinge 20 anos de idade, acção feita de acordo 
com as necessidades das FADM.

Sobre isso, a fonte assegurou que, até ao mo-
mento, o sector está cómodo com o efectivo, mas 
disse ser importante ter dados de jovens consi-
derados aptos para, caso que sejam solicitados, 
se for imperioso, a cumprirem o postulado na lei.

SELECÇÃO PARA SERVIÇO MILITAR

Jovens prestam provas

ESTÁ prevista para próxima semana, em todo o país, 
a conclusão da instalação das Comissões Distritais 
de Eleições (CDE), o que poderá culminar com a in-
tegração de 928 vogais e elementos do Governo nos 
órgãos eleitorais de nível distrital, no quadro dos 
preparativos para as eleições autárquicas de 2023.

Neste momento, as Comissões Provinciais de 
Eleições (CPE) estão a apreciar as candidaturas a 
esses órgãos, ao mesmo tempo que o Secretariado 
Técnico de Administração Eleitoral (STAE) trabalha 
para que os membros seleccionados encontrem as 
mínimas condições criadas para a sua integração.

Apesar de o país possuir apenas 53 autarquias, o 
porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), 
Paulo Cuinica, que partilhou essas informações on-
tem ao “Notícias”, disse que a instalação das co-
missões está a ser feita em 58 distritos. “Primeiro, 
na província de Gaza temos um distrito com duas 
autarquias, que é Bilene, onde temos a Vila da Ma-
cia e a Vila da Praia de Bilene; na cidade de Maputo 
temos sete distritos urbanos. É por isso que, embora 
tenhamos 53 autarquias, na verdade temos 58 dis-
tritos onde serão instalados os órgãos eleitorais”, 
explicou.

Segundo Paulo Cuinica, cada uma destas co-
missões será composta por 16 membros, sendo que 

apenas um deles é que será proveniente do Gover-
no. Os restantes serão elementos do conjunto que 
está agora em fase de selecção.

Os nomes, cujo endosso poderá ser feito em 
plenárias das Comissões Provinciais de Eleições, 
com a realização prevista para domingo, serão pro-
venientes de organizações da sociedade civil e dos 
partidos políticos com assento no Parlamento, no-
meadamente a Frelimo, Renamo e o Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM). “Da socie-
dade civil virão nove membros para cada Comissão 
Distrital de Eleições ou de cidade. Os partidos polí-
ticos já foram devidamente notificados para man-
darem também as suas listas com os nomes dos seus 
representantes que se vão juntar a estes”, referiu. 

Posteriormente, depois de tomarem posse, os 
novos membros das comissões distritais serão sub-
metidos a formações antes de começarem a traba-
lhar, sendo que a primeira actividade será a actua-
lização dos postos de recenseamento eleitoral. “Isso 
vai pressupor revisitar todos os postos criados para 
as eleições anteriores para ver a sua pertinência em 
continuarem ou não, assim como ver se poderá ha-
ver necessidade de instalar novos postos de recen-
seamento num certo distrito”, sublinhou o porta-
-voz da CNE.

Órgãos eleitorais instalados
até próxima semana nos distritos

trito de Cuamba, onde orientou 
uma reunião do partido, Basílio 
Monteiro explicou que, estan-
do num momento especial, em 
que se celebram os 47 anos da 
independência nacional e 60 
de fundação da Frelimo, os dois 
eventos remetem, de forma 
nostálgica, a percorrer o tem-
po e o espaço, trajectória que 
permite aos moçambicanos se 
afirmarem como nação livre, 
independente e soberana. “Foi 
graças à nossa Frelimo que, vo-
luntariamente e oriundos de 
diferentes partes do nosso país, 
jovens destemidos juntaram-
-se em torno de um objectivo 
comum que era de libertar a 
terra e os homens do colonia-
lismo português”, disse.

Quanto ao XII Congresso 
do seu partido, a realizar-se em 
Setembro, o chefe-adjunto da 
Brigada Central de Assistência 
à província do Niassa exortou 
que os estudos das teses sejam 
abrangentes e representem um 
momento de consolidação da 
inserção da Frelimo nas comu-
nidades e nos diferentes grupos 
da sociedade. 

“Encorajamos igualmente 
que este processo represente 
um momento de verdadeira 
festa e consolidação da coesão 
interna, em que os membros, 
simpatizantes e a população 
devem, de forma aberta e livre, 
partilhar as suas opiniões em 
relação à Frelimo e sobre Mo-
çambique”, exortou Monteiro.

Basílio Monteiro aponta 
coesão para vencer desafios

Comiche promete vitória retumbante

O MEMBRO da Comissão 
Política da Frelimo e chefe-
-adjunto da Brigada Central 
de assistência à província do 
Niassa, Basílio Monteiro, apela 
aos membros e simpatizantes 

do partido para se manterem 
unidos e coesos para conduzir 
esta formação política a vencer 
os desafios que se colocam ao 
país.

Falando após escalar o dis-

O PARTIDO Frelimo promete 
vitória retumbante e esma-
gadora nos cinco municípios 
geridos pela oposição em Nam-
pula. Segundo o membro da 
Comissão Política e chefe da 
brigada central de assistência a 
esta província, Eneas Comiche, 
essa vitória, que marcará o res-
gate daquelas autarquias, será 
fundamentalmente determi-
nada pelo trabalho dos militan-
tes a todos os níveis.

Comiche falava quinta-fei-
ra à imprensa, no balanço do 
trabalho realizado pela brigada 
central nesta província, que foi 
marcado pela divulgação dos 
instrumentos orientadores das 
eleições internas no partido, 
rumo ao XII Congresso, avalia-
ção do desempenho dos órgãos 
a diversos níveis e do nível de 
recuperação pós-ciclone.

Mostrou-se satisfeito com o 
comprometimento dos mem-
bros e simpatizantes do parti-
do em dar o seu máximo para 
garantir vitória da Frelimo nas 
eleições autárquicas de 2023 
nos sete municípios da provín-
cia. O partido no poder preten-

Jaime Basílio Monteiro

MUNICÍPIOS GERIDOS PELA OPOSIÇÃO EM NAMPULA

de resgatar, assim, os muni-
cípios da cidade de Nampula, 
Ilha de Moçambique, Malema, 
Nalaca-Porto e Angoche.

Sobre eleições internas, 
Eneas Comiche indicou que, 
dos debates havidos nos dis-
tritos, a vários níveis, foi pos-
sível aferir o conhecimento 
dos membros sobre a directiva, 
uma vez que já haviam sido 
preparados, com apoio do ga-
binete provincial de prepara-
ção do XII Congresso, apesar de 
haver questões que necessitam 

de aprofundamento.
Disse esperar que a directi-

va sobre eleições internas seja 
cumprida com rigor para que o 
processo decorra de forma or-
deira e disciplinada e seja mo-
mento de festa, celebração da 
unidade e coesão do partido.

Avançou que, nos encon-
tros com membros e simpati-
zantes do partido, foram aflo-
rados diversos assuntos, com 
destaque para a necessidade de 
melhoramento de infra-estru-
turas como estradas que per-

Eneas Comiche

OS militantes do partido Frelimo, 
em particular, e a população de 
Gaza, em geral, solicitam maior 
intervenção nas infra-estruturas.

A informação foi avançada 
por Tomaz Salomão, membro da 
Comissão Política e chefe da bri-
gada central de assistência à pro-
víncia de Gaza, no final de quatro 
dias de trabalho de preparação 
das eleições internas do partido.

Segundo Tomaz Salomão, 
esta preocupação reflecte o re-
sultado da interacção que as bri-
gadas distritais colheram do con-
tacto directo com os militantes e 
a população.

Apontou que a maior preo-
cupação se prende com o facto 
de existirem três obras inacaba-
das de hospitais de referência em 
igual número de distritos, bem 
como ao avançado estado de de-
gradação em que se encontra a 
via que liga os distritos de Mapai 
e Massangena, no norte da pro-

Gaza preocupado 
com infra-estruturas

víncia. “A brigada que esteve em 
Massangena saiu de Xai-Xai às 
16.30 e chegou às 4.00 horas do 
dia seguinte”, relatou.

Ainda no campo de infra-es-
truturas, Tomaz Salomão soube 
no encontro que o Hospital Pro-
vincial de Xai-Xai clama por in-
tervenção de vulto.

Segundo o político, a popu-
lação apresentou ainda preo-
cupações relacionadas com a 

existência de conflitos Homem/
fauna bravia, bem como com 
as bolsas de fome causadas pela 
queda irregular de chuva nalguns 
pontos da província.

Manifestou ainda preocu-
pação com a onda de suicídios 
na juventude que se regista no 
distrito do Limpopo, e apelou 
à necessidade de se estudar 
este fenómeno. “É preciso ser 
estudado e encontrar soluções 

Tomaz Salomão 

para que seja ultrapassado”, 
sugeriu.

Referiu igualmente que todos 
devem fazer do Dia da Indepen-
dência, que hoje se assinala, um 
momento de celebração, lem-
brando que este é país de lutado-
res que vai conquistando e cele-
brando as suas conquistas. “Tudo 
o que temos resulta da nossa 
luta”, disse Tomaz Salomão, la-
mentando que “celebramos a 
data em circunstâncias difíceis 
devido à insegurança em Cabo 
Delgado, mas não deixa de ser 
25 de Junho. Vamos continuar a 
honrar os que nos trouxeram esta 
independência”.

Durante os quatro dias de 
trabalho, a briga central treinou 
equipas que se deslocaram aos 14 
distritos para apresentar a direc-
tiva para a eleição dos membros 
para os órgãos a vários níveis e 
que culminará com a eleição do 
Comité Central. 

mitem a ligação entre a capital 
provincial e os distritos. 

O aumento da taxa de 
abastecimento de água, ex-
pansão de energia eléctrica da 
rede nacional e o ensino téc-
nico-profissional foram outras 
preocupações colocadas pelos 
militantes durante os encon-
tros com a brigada central. 

Entretanto, Eneas Comi-
che, que apelou à vigilância 
contra acções terroristas, ex-
pressou preocupação com a 
falta de processamento da cas-
tanha de caju e arroz no distrito 
de Angoche devido à paralisa-
ção de algumas indústrias.

A preocupação foi extensi-
va à falta unidades de proces-
samento e conservação de ma-
risco no distrito de Moma, para 
facilitar a venda no mercado 
local e exportação. “A castanha 
de caju é uma fonte de riqueza. 
É um produto que contribui 
para a melhoria do rendimen-
to das famílias e para o Produ-
to Interno Bruto do país, bem 
como na nossa balança comer-
cial e de pagamento”, obser-
vou.

A PROPOSTA de revisão da Lei dos Tribu-
nais Comunitários vai permitir a criação 
de condições de trabalho nos tribunais 
comunitários, a primeira instância aonde 
a população recorre para dirimir confli-
tos. Falando há dias, em Maputo, no se-
minário de validação da proposta de re-
visão da Lei dos Tribunais Comunitários, 
a ministra da Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Helena Kida, referiu-
-se à necessidade de valorização destes 
órgãos, considerando a sua importância 
na resolução de conflitos.

Só para citar o grau de importância, 
Helena Kida disse que no ano passado 
21.475  casos foram reconciliados pelos 
tribunais comunitários.

“Este número demonstra a demanda 

de solicitação dos serviços pelas comu-
nidades onde estes tribunais estão im-
plantados, e é nossa grande espectativa 
que todos os juízes comunitários façam 
boa aplicação deste futuro instrumen-
to”, disse. Reconheceu que a aplicação 
desta lei implica a mobilização recursos 
humanos, materiais e financeiros para 
robustecer todo o sector de Administra-
ção da Justiça.

Por seu turno, a directora nacional 
de Administração da Justiça, Aissa Aiu-
ba, disse que será feita harmonização da 
proposta de lei com diferentes sectores, 
como é o caso do Ministério da Economia 
e Finanças, que é para fazer o impacto or-
çamental da sua implementação.

“Os tribunais comunitários fazem 

resolução de conflitos. Se na comunida-
de ocorrer um caso que por lei é crime, 
os tribunais comunitários sabem qual é o 
limite da sua actuação e devem imediata-
mente, quando recebem esses casos, en-
caminhar aos tribunais judiciais porque 
têm o limite da sua actuação.

Esta articulação já existe, mas aqui 
estamos a fortalecer essa articulação por-
que estamos conscientes de que esta é a 
primeira instância na comunidade que 
dá condições de acesso à justiça aos cida-
dãos”, indicou. Referiu que, depois desse 
processo de verificação, segue a fase da 
harmonização para submissão ao Con-
selho de Ministros e, posteriormente, à 
Assembleia da República, em Setembro, 
provavelmente.

TRIBUNAIS COMUNITÁRIOS

Proposta de lei melhora condições de trabalho

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE10 Sábado, 25 de Junho de 2022

5575

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 11Sábado, 25 de Junho de 2022Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE12 Sábado, 25 de Junho de 2022

Feliz  25 de Junho

Dia da Independência 
Nacional

1975 - 2022

47 anos de  desafios 
e crescimento 
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Celebramos hoje a conquista da Independência 

Nacional, fruto da união de todos os Moçambicanos.

Feliz 25 de Junho, Dia da Independência Nacional 

Milhões de Braços, 
uma só Força.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Previna-se da Covid-19

de  MOÇAMBIQUE

47
CE L EBRANDO

PA R A B É N S  M O Ç A M B I Q U E

A AN IO CS N D ÊDE NI N EPD E
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Feliz 25 de Junho. 
47º aniversário da independência 
de Moçambique.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado
Serviço Provincial de Saúde 

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento da Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 

adjudicação do concurso que consta na tabela abaixo:

N° do 
Concurso

Objecto do Concurso
Modalidade de 

Concurso
Fornecedor 

Vlaor de 
Adjudicação (MT)

Fonte de 
Recursos

58C000141/

CP/02/2022

Contratação de Fiscal de Obra de Reabilitação 

e Ampliação do Depósito Provincial de 

Medicamento de Cabo Delgado, em Pemba

Concurso Público

TÉECNICA 
ENGINHEIROS 

CONSULTORES, LDA
2,893,716.00MT ProSaúde

Pemba, aos 25 de Junho de 2022

A Directora Provincial

Dra Anastácia Lidimba

(Médica de Clínica Geral Principal)
216

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL
Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 
47/17/C, em que é exequente DÉGUÈ SOLUÇÕES, LDA e executado MAURÍCIO COMERCIAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA para o pagamento da quantia 
de 567 500,00MT (quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos meticais), foi designado o dia vinte e sete do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, 
pelas doze horas, para a abertura de propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal, até trinta minutos antes da hora 
marcada, para a adjudicação do imóvel abaixo indicado, ao preço superior oferecido pelo exequente:

Verba Única
Um imóvel com 15 (quinze) compartimentos inacabados e dois semi-acabados, num espaço vedado com 900 metros quadrados, sito na Rua do Círculo, 
também conhecida por Rua da Mesquita, parcela 712, Q/87, Bloco 6, próximo do senhor Luís Cipriano Conceição - Chefe do Quarteirão, no Bairro de Tsalala, 
Município da Matola, avaliado em 400 000,00MT (quatrocentos mil meticais).

Os bens móveis podem ser examinados nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário a mostrar os 
bens que se pretende examinar, nos termos do artigo 891º do Código do Processo Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.

Matola, aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
5634

5565

 PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO PARA PROVEDORES DE INTERNET                
(RFQ: 640-FY22-ISP)

O CORPO DA PAZ MOÇAMBIQUE convida a todos poten-
ciais fornecedores de Serviços de Internet, a submeterem 
as suas propostas para o fornecimento deste serviço para 
os seus escritórios de Maputo, Namaacha e Chimoio com 
especificações técnicas e requisitos necessários que cons-
tam nos documentos do concurso (RFQ: 640-FY22-ISP), o 
mesmo poderá ser encontrado no link do website:  
https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/

De salientar que as propostas deverão ser enviadas ape-

nas para os emails indicados no documento anteriormente 

mencionado, até às 23.59 horas CAT do dia 13 de Julho 
de 2022.

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Sabia que pode  ler  os seus jornais 
no seu smartphone ou computador

BAIXE JÁ
 O APLICATIVO NA

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis +258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO DO HCM 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Concursos
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de Bens, Serviços e Obras 
Públicas conforme descrito no quadro abaixo:

Quadro  1: Relação dos concursos

N.º N.º do Concurso Objecto do Concurso Modalidade 
do Concurso

Data e Hora-
limite da entrega 

das Propostas

Data e Hora 
de Abertura 

das Propostas

Valor de Garantia 
Provisória em MT

01 58A000741/
CC/27/2022

Fornecimento de máquina de lavar, papeleiro, 
armário e mangueira para Serviço da Morgue de 
HCM

Concurso por 
Cotações

4/7/2022
10.00 horas

4/7/2022
10.15 horas N/A

02 58A000741/
CC/28/2022

Aquisição de material informático para 
manutenção e reparação do sistema CCTV do HCM

Concurso por 
Cotações

4/7/2022
11.00 horas

4/7/2022
11.15 horas N/A

03 58A000741/
PD/07/2022

Aquisição de agulhas de Biópsia Renal para 
Unidade de Hemodiálise do HCM

Pequena 
Dimensão

11/7/2022
10.00 horas

11/7/2022
10.15 horas N/A

04 58ª000741/
CL/19/2022

Aquisição de papel de Electrocardiograma (ECG) e 
CTG para HCM

Concurso 
Limitado

12/7/2022
10.00 horas

12/07/2022
10.15 horas N/A

05 58A000741/
CL/16/2022

Prestação de serviços de manutenção de aparelho 
de Raio-X (Intensificador de Imagem) 

Concurso 
Limitado

12/7/2022
11.15 horas

12/7/2022
11.30 horas N/A

06 58A000741/
CL/25/2022

Aquisição de acessórios para Candeeiros Cialíticos 
Tipo LED 740/730-Heat dos Blocos Operatórios 
do HCM

Concurso 
Limitado

13/7/2022
10.00 horas

13/7/2022
10.15 horas N/A

07 58A000741/
CL/27/2022

Aquisição de Próteses Valvulares Cardíacos para 
HCM

Concurso 
Limitado

13/7/2022
11.00 horas

13/7/2022
11.15 horas N/A

08 58A000741/
CL/26/2022

Aquisição de Suxametónio para Serviço de 
Farmácia do HCM

Concurso 
Limitado

14/7/2022
10.00 horas

14/7/2022
10.15 horas N/A

09 58A000741/
CP/23/2022

Aquisição de Cadeiras para Departamento de 
Medicina do HCM
Lote I: Cadeira giratórias; Lote II: Cadeira 
longarina; 
Lote III: Cadeira metálica de 4 pés

Concurso
Público

19/7/2022
10.30 horas

19/7/2022
10.45 horas

Lote I:   2 0.000,00
Lote II:   25.000,00
Lote III:  15.000,00

10 58A000741/
CP/22/2022

Manutenção correctiva e preventiva de 
equipamento CR de Marca AGFA 

Concurso
Público

19/7/2022
11.00 horas

19/7/2022
11.15 horas 40.000,00

11 58A000741/
CP/25/2022

Aquisição de material médico-cirúrgico para 
Departamento de Aprovisionamento do HCM

Concurso
Público

20/7/2022
10.30 horas

20/7/2022
10.45 horas

Valores das 
garantias descritas 
no quadro 2

12 58A000741/
CP/24/2022

Aquisição de Sistema de Gases Medicinais para 
Departamento de Pediatria, Maternidade/Berçário 
e Bloco Operatório Central do HCM

Concurso 
Público

20/7/2022
11.30 horas

20/7/2022
11.45 horas

Lote I:   25.000,00
Lote II:   9.000,00
Lote III:  18.000,00

Quadro 2:  Garantia Provisória do Concurso n.º 58A000741/CP/25/2022

Ord. Descrição Valor da Garantia Provisória

01 Agulhas Descartáveis nº 23G Curta N/A
02 Agulhas Descartáveis nº 23G Comprida N/A
03 Caixa de Drenagem Toráxica N/A
04 Eléctrodos 15.000,00
05 Seringas Descartáveis 03 Ml 25.000,00
06 Seringas Descartáveis 05 Ml 35.500,00
07 Seringas Descartáveis 20 Ml 50.000,00
08 Seringas Descartáveis 50 Ml 55.000,00
09 Seringas Descartáveis para Alimentação 37.000,00

1. NB: Os concorrentes deverão efectuar visitas para os concursos nºs: 

Quadro 3: Relação de visitas 

N.º do Concurso/Processo Data da Visita Hora da Visita Local de concentração Hora de concentração

58A000741/CP/22/2022 6/7/2022 10.00 horas UGEA 9.45 horas

58A000741/CL/16/2022 30/6/2022 10.00 horas UGEA 9.45 horas

A visita ao local da Obra/Manutenção é de carácter obrigatório

Notas Importantes:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital, sita no endereço indicado 
no final deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). 

3. O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619; NIB 0001000000131007619.57; Moeda MZN - Hospital 
Central de Maputo – Escalas de Urgências).

a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua abertura;

b) Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente à Farmácia Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º 
Andar;

c) Os cadernos dos Concursos por Cotações e de Pequena Dimensão estão isentos de pagamento;

d) Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 23 de Junho de 2022

Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção do HCM - (Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900

Maputo – Moçambique
5561

ANÚNCIO DE VAGAS

Uma empresa que opera no ramo de 
hotelaria e restastauração em Massingir 
pretende contratar para o seu quadro 
de pessoal (1) um Cozinheiro e (1) um  
Gerente de Lodge.

Requisitos:

•	 Ter experiência mínima nas áreas 
mencionadas;

•	 Ser responsável, organizado e ter 
capacidade de aprendizagem;

•	 Trabalhar em equipa e sob pressão;

•	 Fluente em Português, Inglês ra-
zoável.

Os candidatos deverão enviar os seus CVs 
para o email:
maputologistics@karingani.com

5688

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DE PEMBA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MÁRIO AUGUSTO GASPAR

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Junho de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas seis a folhas oito, do livro de notas para Escritura de 
Habilitação de Herdeiros número um, traço “A”, do Cartório Notarial de Pemba, a cargo de 
DIAMANTINO DA SILVA, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, em pleno 
exercício de funções notarias no Balcão de Atendimento Único - BAÚ, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MÁRIO AUGUSTO GASPAR, casado, 
de sessenta e sete anos de idade, natural de Quissanga e residente que foi no Bairro de 
Cimento, cidade de Pemba, filho de José António e de Eugénia Gaspar.
Que pela mesma escritura, o de cujus deixou como únicos herdeiros: EUGÉNIA AUGUSTO 
GASPAR DE BARROS CARRILHO, casada, de nacionalidade moçambicana, natural de 
Pemba e residente em Pemba, ANA AUGUSTO GASPAR RAIMUNDO RAMALHETE, 
casada, de nacionalidade portuguesa, natural de Pemba e residente em Lisboa, MÁRIO 
AUGUSTO GASPAR, casado, natural de Pemba, de nacionalidade moçambicana e residente 
em Pemba, CELESTE AUGUSTO GASPAR CRUZ MARQUES, casada, de nacionalidade 
portuguesa, natural de Pemba e residente em Açores-Portugal e MARIA LUÍZA AUGUSTO 
GASPAR CARRILHO, casada, de nacionalidade moçambicana, natural de Pemba e 
residente na cidade de Maputo.
Que o falecido deixou herdeiros, deixou bens imóveis e não deixou testamento como 
disposição legal de sua última vontade. Não há lugar a inventário obrigatório.

Está Conforme
Cartório Notarial de Pemba-BAÚ, aos vinte e quatro de Junho de dois mil e vinte e dois

O Notário 57

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DA ZAMBÉZIA
CARTÓRIO NOTARIAL DE QUELIMANE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

CERTIDÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia um de Novembro 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e sete, do livro de notas para 
escrituras diversas número 127/A, deste Cartório Notarial, a cargo de BENILDE 
DA CONCEIÇÃO JAIME MANUEL MARCO, Conservadora e Notária Superior 
do referido Cartório, se procedeu uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de ROBERTO SEBASTIÃO COVANE, casado, ocorrido no dia oito de 
Fevereiro de dois mil e vinte e um, de setenta anos de idade, e no dia vinte e 
quatro de Fevereiro de dois mil e vinte e um, faleceu Palmira Macuácua, de 
setenta anos de idade, tendo falecido com última residência habitual na cidade 
de Quelimane, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade e deixou como herdeiros universais, seus filhos: ALDO 
DE ROBERTO COVANE, solteiro, natural de Maputo, RUBEN ROBERTO DE 
PALMIRA COVANE, solteiro, maior, natural de Maputo, ROSALINA LIBÂNIA 
DE ROBERTO COVANE, casada, natural de Maputo, TATIANA CLÁUDIA 
ROBERTO COVANE SABÃO, casada, natural de Chibuto, IMELDINA VANDA 
ROBERTO COVANE, casada, natural de Chibuto e PEDRO GETÚLIO DE 
ROBERTO COVANE, solteiro, natural de Chibuto.
Que pelas relações que tiveram com o falecido têm perfeito conhecimento 
destes factos em justificação dos quais me apresentaram certidões de óbito do 
“de cujus”, de nascimento dos herdeiros e fotocópias dos Bilhetes de Identidade 
dos outorgantes.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Cartório Notarial de Quelimane, aos 7 de Junho de dois mil e vinte e dois

A Notária
(Ilegível) 5684

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado
Serviço Provincial de Saúde 

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Serviço Provincial de Saúde de Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade (Cadastradas na UFSA) a 
apresentarem propostas fechadas para a contratação dos seguintes concursos:

N° do 
Concurso

Objecto do Concurso
Modalidade de 

Concurso

Custo de 
documento de 

Concurso

Data e hora de 
entrega das 
Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Local de Abertura das 
Propostas

Valor de 
Garantia 

Provisória

58000C141/
CP/15/2022

Contratação para prestação de serviços de 
reprodução de fichas de resumo, folhetos 

(cartazes), processos clínicos, de enfermagem, 
partogramas e impressos, produção de dísticos e 

livros de internamento

Concurso 
Público

1.500,00MT
14/7/2022

às 8.00 horas
14/7/2022 

às 9.45 horas

Na Sala de Reuniões do 
Centro de Formação de 

Saúde de Pemba, em 
Pemba

Não exigida

58C000141/
CP/16/2022

Contratacao de fornecimento de equipamentos 
informáticos

Concurso 
Público

1.500,00MT
14/7/2022

às 9.15horass
14/7/2022

às 9.30 horas

Na Sala de Reuniões do 
Centro de Formação de 

Saúde de Pemba, em 
Pemba

É exigida

Pemba, aos  25 de Junho de 2022
A Directora Provincial

Dra Anastácia Lidimba

(Médica de Clínica Geral Principal)
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ANÚNCIO DE CONCURSO

Nº de concurso Objecto
Modalidade e 
Validade das 

propostas

Valor do Caderno de 
Encargo

Hora /Data da 
Entrega das 
propostas

Hora/Data da abertura 
das propostas

Nº08/GERADOR/CL/FE, FP- 
DPNPL/2022

Prestação de serviços 
de fornecimento de 

gerador

Concurso Limitado, 
60 dias

1.000,00MT
11/7/2022

 pelas 10.00 horas
11/7/2022

 pelas 10.30horas

1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP de Nampula, Av. 25 de Setembro, nº 80, no recinto das Obras Públicas convida pessoas singulares, 

micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços 

e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los, a partir do dia 27/6/2022, no 

endereço acima, pelo valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), depositado no Banco de Moçambique, através da conta: 11112522001 

- Fundo de Estradas, FP - DPOPH;

Unidade Gestora Executora das Aquisições

 Nampula, aos 21 de Junho de 2022

MUNICÍPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
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+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz
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CABO DELGADO EM FOCO

Superfície 78 778  km²
População  1 606 568 (2007); 17 Distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

Cidadãos questionam
papel da INAE

COMPANHIA INDUSTRIAL DA MATOLA, SA
 Matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais,

sob o número 8.164, a folhas 152,  do Livro C – 21

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 416º do Código Comercial, convocam-se os accionistas da Companhia 

Industrial da Matola, SA, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ter lugar na sua sede social, sita na Via do Impasse, 

Porta setenta e seis, Cidade da Matola, no próximo dia 26 de Julho de 2022, pelas 11.00 horas, para deliberarem sobre os 

seguintes pontos da ordem de trabalho:

• Ponto um: Deliberar sobre o Balanço, Relatório e Contas do Conselho de Administração, bem como do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo a 31 de Março de 2022;
• Ponto dois: Deliberar sobre a aplicação de resultados;
• Ponto três: Deliberar sobre a eleição do Fiscal Único para o exercício iniciado a 31 de Março de 2022;
• Ponto quatro: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de novo membro do Conselho de Administração;
• Ponto Cinco: Deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse para a Sociedade.

Mais se informa aos accionistas da Companhia Industrial da Matola, SA que poderão consultar, na sede da Sociedade, os 

seguintes documentos:

a) Relatório da administração, contendo os negócios e principais factos ocorridos no exercício findo a 31 de Março de 2022. 
b) Cópia das demonstrações contabilísticas, acompanhadas de parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
c) Livro de Actas. Matola, aos 22 de Junho de 2022

O Presidente da Assembleia Geral 

Dr. Pedro Couto

Via Impasse, Porta n.º 76, Matola “A”, C.P. 605, Telf.: (258 21) 726707, Fax.: (258 21) 720091 Matola-Moçambique
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DESLOCADOS EM CABO DELGADO

Decisão de regressar 
meramente individual

O 
SECRETÁRIO de Es-
tado (SE) em Cabo 
Delgado, António 
Supeia, reiterou que 
a decisão de regres-

so às zonas de origem pelos 
deslocados fugidos dos ata-
ques terroristas em algumas 
regiões da província cabe às 
famílias.

Porém, destacou a neces-
sidade de o retorno observar, 
entre outros pressupostos, o 
comando das autoridades e 
os princípios orientadores de 
processos do género.

“Certamente que haverá 
quem queira permanecer de-
finitivamente no local onde 
se encontra neste momento, 
por carregar traumas ou estar 
adaptado à nova realidade, 
e quem pretenda retardar o 
regresso até ter a certeza das 
condições de segurança no 
terreno. Outros ainda vão 
manter duas residências em 
dois locais diferentes”, in-
dicou. Segundo Supeia, to-
dos são livres de regressar ou 
não, porque esta é uma de-
cisão meramente individual 
das famílias deslocadas.

O secretário de Estado 
falava quarta-feira, na cida-
de de Pemba, no lançamento 
oficial do programa de coo-
peração entre o Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-

Melhoria das condições de segurança incentiva regresso da população às zonas de origem

cia (UNICEF) e o Governo de 
Moçambique para o período 
2022/2026.

Acrescentou que o retor-
no da população às zonas de 
origem, iniciado há sensivel-
mente dois meses, incluindo 
de funcionários e agentes do 

Estado, devido à melhoria da 
situação de segurança após o 
avanço das forças envolvidas 
no combate ao terrorismo, 
está a ser feito de forma fa-
seada e em harmonia com os 
princípios orientadores dos 
processos de retorno e res-

cluindo assassinatos, muti-
lações, raptos e recrutamen-
to pelos grupos armados”, 
consta do Plano do UNICEF 
para a Reconstrução e Resi-
liência da Comunidade para 
o período 2022-2024.

Para financiar os progra-
mas de assistência no país, 
nomeadamente nas provín-
cias de Sofala, Zambézia, 
Nampula e Cabo Delgado, o 
fundo vai precisar de mo-
bilizar pouco mais de 400 
milhões de dólares (26 mil 
milhões de meticais), 100 
milhões dos quais já estão 
disponíveis, segundo garan-
tiu em Pemba a representan-
te em Moçambique daquela 
Agência das Nações Unidas, 
Maria Luísa Fornara.

“Queremos deixar como 
recomendação aos benefi-
ciários deste Programa de 
Cooperação 2022-2026 e 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência da Comunida-
de 2022 - 2024, que façam o 
devido aproveitamento para 
o alcance de resultados, de 
grande escala, para as crian-
ças, raparigas e rapazes e 
adolescentes, sobretudo as 
mais vulneráveis, o acesso à 
justiça e a prevenção da vio-
lência baseada no género”, 
recomendou Supeia.

A cerimónia de lança-
mento oficial do programa de 
cooperação entre o UNICEF 
e o governo de Moçambique 
para o período 2022-2026 foi 
testemunhada pelos mem-
bros dos Serviços de Repre-
sentação do Estado, do Con-
selho Executivo Provincial, 
Agência de Desenvolvimen-
to Integral do Norte (ADIN), 
administradores distritais, 
entre outros quadros.

A Inspecção Nacional das 
Actividades Económicas 
(INAE) deve exercer um pa-
pel crucial no controlo dos 
preços de venda, de produ-
tos alimentares, e outros de 
primeira necessidade, con-
siderados por muitos como 
sendo especulativos.

Pessoas inquiridas pelo 
“Notícias”, em Pemba, 
apontaram que, de há alguns 
meses para cá, os preços dos 
produtos alimentares não 
param de subir, e acusam as 
autoridades de nada fazerem 
para impedir o aumento dos 
preços.

Cândido Adolfo disse não 
entender a razão de a INAE, 
que se mostrou proactiva 
durante o estado de emer-
gência e calamidade pública, 
estar ausente da monitoria 
dos preços, para saber se es-
tão em conformidade com as 
margens de lucro previstas 
por lei ou não.
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SUBIDA DE PREÇOS

Alide Nassir

Cândido Adolfo

Faquir Isaque

Álvaro Selemane

car e outros produtos estão em 
conformidade com a lei ou se 
estamos perante uma situação 
de especulação”, desabafou 
Adolfo.

Com efeito, o preço de um 
recipiente de 5 litros de óleo 
custa, actualmente, 900 me-
ticais.

Para Alide Nassir, os eleva-
dos preços dos produtos estão 
a sufocar os consumidores, já 
cansados de “apertar o cinto”.

 “Gostaria de ver a INAE no 
controlo da actividade comer-
cial. Já basta de cada um pra-
ticar o preço que lhe apetece”, 
condenou Nassir.

Esta posição foi igualmente 
corroborada por Faquir Isaque, 

tendo como ponto de par-
tida os preços de combustí-
veis”, sugeriu Selemane.

O interlocutor enten-
de que o governo não tem 
o controlo dos preços dos 
outros produtos, alegada-
mente porque não indica 
“balizas”, deixa tudo ao 
critério dos comercian-
tes que, por seu turno, 
aproveitam-se de qualquer 
situação para sufocar a po-
pulação. 

“Devia saber se o preço 
do  óleo alimentar, do açú-

que, na sua óptica,  a INAE 
devia deixar de trabalhar em 
campanha.

Para Álvaro Selemane, a 
subida de preços dos produ-
tos, incluindo os de primeira 
necessidade, tem como epi-
centro os combustíveis.

 “Assim, o governo tam-
bém devia dizer ao povo 
que, em consequência da 
subida do preço de com-
bustíveis, outros produtos 
também vão subir, mas in-
dicando a  margem máxima,  

peito pelos direitos huma-
nos, com maior ênfase para 
os das crianças.

Segundo dados do UNI-
CEF,  a guerra promovida 
pelos terroristas em Cabo 
Delgado deslocou mais de 
700 mil pessoas, metade das 
quais crianças, que diaria-
mente são ameaçadas  pe-
los eventos climáticos, Co-
vid-19, surto de doenças, 
entre outros males.

“O conflito armado em 
Cabo Delgado é, antes de 
tudo, uma crise de protecção 
de civis,  especialmente mu-
lheres e crianças, que estão 
expostas a graves violações  
de direitos humanos, in-

CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS

Em análise causas 
de prevalência da anemia
A prevalência de casos de 
anemia infantil, nos centros 
de reassentamento de deslo-
cados dos ataques terroris-
tas, em Cabo Delgado, está a 
preocupar algumas agências 
das Nações Unidas e organi-
zações que operam no âmbi-
to de assistência humanitá-
ria na província.

Para apurar as razões des-
ta situação, foi accionado o 
Núcleo de Investigação Ope-
racional de Pemba (NIOP), 
uma instituição subordinada 
ao Instituto Nacional de Saú-
de (INS), especializada na 
busca de evidências científi-
cas na área de saúde pública.

O NIOP vai colher dados 

para a análise da prevalên-
cia e dos factores associados 
à ocorrência da anemia em 
crianças menores de 5 anos.

“Pretende-se aferir se o 
problema tem a ver com a 
falta de alimentos, a forma 
como são confeccionados, o 
tempo de disponibilização, 
entre outras evidências que 
devem  ajudar na tomada de 
medidas”, explicou o repre-
sentante do NIOP, Mussa Ali.

Basicamente, a anemia 
infantil ocorre por deficiên-
cia de ferro no corpo, um 
nutriente essencial para a 
vida humana por actuar na 
formação das células ver-
melhas do sangue, também 

chamadas de hemáticas, 
responsáveis por transportar 
oxigénio.

A província de Cabo Del-
gado conta, actualmente, 
com  56 centros e aldeias 
de  reassentamento de des-
locados internos, fugidos 
dos ataques terroristas, que 
sobrevivem de ajuda hu-
manitária, apesar de alguns 
contarem com alimentos 
produzidos nas suas ma-
chambas.

Segundo estatísticas do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), os 
ataques terroristas desloca-
ram mais de 700 mil pessoas, 
metade das quais crianças.

Comércio volta à vila 
de Mocímboa da Praia
A reabertura, recentemente, de uma loja 
e padaria,  marcou o reinício das activi-
dades comerciais na vila de Mocímboa da 
Praia, em Cabo Delgado, depois de mais 
de dois anos de abandono após sucessivos 
ataques terroristas, que culminaram com 
a destruição de infra-estruturas econó-
micas, sociais e fuga da população.

Segundo o presidente do Conselho 
Empresarial Provincial (CEP), Muhamu-
do Irache, com o regresso, embora titu-
beante, da população à vila de Mocímboa 
da Praia, impõe-se que os empresários 
retomem a actividade económica, o que 
testemunha o retorno do clima de segu-
rança.

Indicou que, nos próximos dias, mais 
lojas, barracas e alguns estabelecimentos 
de lazer, serão reabertos na vila. 

“Muitos agentes económicos locais, 
estão empenhados em voltar a desenvol-
ver actividades comerciais, com destaque 
para o bairro de Nanduadua e Milamba, 
onde antes dos ataques e destruição,  o 
comércio era muito dinâmico”, disse Ira-
che.

Acrescentou que  é imperioso que os 

agentes económicos locais acompanhem 
o movimento de retorno dos funcionários 
públicos e parte da população, disponi-
bilizando  produtos, sobretudo os de pri-
meira necessidade.

“O objectivo do CEP é fazer com que 
o ambiente de negócio, formal e infor-
mal,  se dinamize em Mocímboa da Praia, 
Palma, Mueda, Nangade, Muidumbe e 
Macomia, que devem retomar a rota do 
desenvolvimento” , afirmou.

Recorde-se que a região norte de Cabo 
Delgado, que compreende os distritos de 
Mueda, Nangade, Palma, Mocímboa da 
Praia, Muidumbe e Macomia, tornou-se 
de dificil acesso, devido à insegurança 
provocada pelos ataques de grupos ter-
roristas, que durante as incursões, para 
além de assassinar pessoas, saqueavam 
bens da população e de agentes econó-
micos locais.

Sabe-se que, no âmbito do Progra-
ma de Reconstrução de Cabo Delgado 
(PRCD), alguns agentes económicos de 
Mocímboa vão beneficiar de subvenções 
financeiras, para recuperação das  activi-
dades.
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União Europeia: orquestra 
boa ou numerosa?

SEBASTIÃO HORTÊNCIO

DIARIAMENTE somos surpreendidos 
com informações desagradáveis que 
colocam em perigo a nossa nação mo-
çambicana que almeja chegar a outros 
patamares através da formação do Ho-
mem. Males como corrupção, roubo, 
violações e abusos sexuais, produção e 
consumo de drogas, certamente que de-
vem ser combatidos.

Neste momento as autoridades in-
tensificam as suas acções de combate 
a estes males que recentemente, por 
exemplo, culminaram com a neutraliza-
ção de um local de produção de droga, 
no município da Matola.

Fiquei arrepiado quando esta infor-
mação, sobre a existência de um local 
de produção de droga, foi veiculada pe-
los órgãos de comunicação social, pois 
estamos a atravessar um momento mau 
no que diz respeito ao consumo de es-
tupefacientes por parte de adolescentes 
e jovens.

Infelizmente, ninguém imaginava 
que uma fábrica clandestina estivesse 
implantada naquele local. Segundo de-
poimento de vizinhos, não imaginavam 
que naquela residência estivessem a 
praticar actos ilícitos. Mas, a verdade 
veio à tona. Estes cidadãos apenas es-
tavam interessados em destruir a popu-
lação, desencaminhar os nossos jovens, 
adolescentes e adultos que diariamente 
engrossam o número dos que conso-
mem estupefacientes.

O consumo de droga, para além de 
desestabilizar a sociedade, trás conse-
quências para o consumidor pelo facto 
de não o permitir pensar em coisas be-
néficas senão alimentar o vício, muitas 
vezes recorrendo a práticas nocivas.

Ao desencaminhar os cidadãos des-
via-se a massa pensante sobre o futuro 
do país através do estudo e pesquisa 

que, de certa maneira, criam mudanças 
a nível individual e colectivo. Quase 
tudo de que nos admiramos hoje em ter-
mos de avanço tecnológico, por exem-
plo, deve-se a pessoas que usaram o seu 
saber para criar mudanças positivas na 
sociedade. 

Sendo que pensar exige concentra-
ção, requer alguma base de conheci-
mento que é encontrada na escola, etc, 
há necessidade de se abster de más prá-
ticas.

Neste momento fala-se da existên-
cia de locais de venda de estupefacien-
tes um pouco por todos os bairros da 
cidade de Maputo, por exemplo, sendo 
que o descaminho de homens e mulhe-
res é notório. Trata-se de uma situação 
que compromete o futuro do país. Com 
quem se poderá contar para elevar os 
níveis de desenvolvimento se os jovens 
e adolescentes estão a enveredar pela 
droga?

Custa-me acreditar que alguém, mo-
vido pelo dinheiro fácil, tenha coragem 
de construir uma fábrica destruidora 
para contrariar os esforços que o Gover-
no tem vindo a empreender no sentido 
de combater a droga.

Aliás, a nível do Governo existe o 
gabinete central de combate a droga, 
que visa desencorajar esta prática. Os 
quadros desta instituição desdobram-se 
em palestras para dar a conhecer o mal 
que representa o consumo de droga e as 
consequências individuais e colectivas, 
etc. Todavia, todo este esforço está a ser 
contrariado por pessoas mal intenciona-
das, como estes que produzem droga.

Quero acreditar que os hospitais es-
tão a usar muito dos seus recursos para 
desintoxicar os consumidores de dro-
gas, uma situação que pode ser evitada 
através de boas práticas que consistem 
em não consumir nenhum tipo de droga 
proibida por lei.

Desencorajar práticas 
contrárias ao
desenvolvimento

AURÉLIO TADEU

QUAL é o horário de funcionamento 
dos cemitérios municipais? Este ques-
tionamento pode parecer estranho mas, 
quando os portões permanecem abertos 
ou semi-abertos até ao anoitecer, julgo 
haver necessidade de procurar saber um 
pouco mais sobre o seu funcionamento. 
Reconheço ainda não ter prestado aten-
ção às paredes e outros locais de desta-
que sobre a possível afixação do horário.

Esta dúvida surge, igualmente, por-
que alguém despertou em mim esta 
curiosidade. Pois, os terminais e para-
gem são locais por excelência reconhe-
cidos como sendo de debate. Vários 
assuntos são aflorados e paulatinamente 
as pessoas vão criando afinidades por se 
encontrarem várias vezes no mesmo lo-
cal e à mesma hora.

É assim que fui criando afinida-
des com muitas pessoas, sendo que o 
primeiro acto que ocorre quando nos 
encontramos é a saudação. Ao longo 
da saudação, uma das preocupações 
levantadas por um companheiro de 
viagem tem a ver com a segurança nos 
cemitérios, de modo particular no de 
“Nwaswidjuko”, no bairro do Zimpeto.

Felizmente, este cemitério bene-
ficiou recentemente da construção do 
muro de vedação que, por si só, confere 
dignidade a este local. É um feito louvá-
vel às autoridades municipais.

Porém, preocupa o facto de vezes 
sem conta os portões permanecerem se-
mi-abertos, o que de forma precipitada 
pode-se concluir que existem pessoas 
que escalam aquele local no período da 

noite.
Há relatos de casos de assalto, pela 

madrugada e não só, uma situação agra-
vada pela escuridão que se verifica ao 
redor, não obstante existirem candeei-
ros. Aliás, estes candeeiros há muito 
que deixaram de iluminar, sendo que 
os mal intencionados aproveitam-se da 
situação para lograrem os seus intentos 
maléficos.

Deste modo, há necessidade de re-
forçar a segurança dos portões, de modo 
que não sejam violados por malfeitores. 
Entendo que após os funcionários aban-
donarem o local, existem pessoas que se 
deslocam ao cemitério, sem o conheci-
mento das autoridades competentes.

Existem infra-estruturas que estão 
a ser implantadas no local. Entende-se 
que os malfeitores usam estes locais 
como esconderijo para poderem concre-
tizar os seus actos, a coberto da escuri-
dão.

Por isso, a iluminação pública em re-
dor do cemitério é desejável para desen-
corajar esta prática. Diariamente ouvi-
mos relatos de assaltos, uma vez que os 
malfeitores, após concretizarem as suas 
intenções, saltam o muro e refugiam-se 
no interior do mesmo. Quanta coragem!

Espero que as autoridades oiçam o 
grito dos moradores do bairro do Zim-
peto e reforcem a segurança no local. E 
esta situação provavelmente pode estar 
a acontecer noutros locais, daí haver ne-
cessidade de maior controlo destes es-
paços, sabido que o ser humano, apesar 
de estar dotado de capacidade para dis-
cernir o certo do errado, tem tendência a 
fazer o que lhe é proibido.

Reforçar segurança 
no “Nwaswidjuko”

ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas re-
flexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os 
originais das cartas de opinião não 

devem ter mais de 150 palavras, po-
dendo ir até 500 quando sejam de 
análise. A Redacção reserva-se o di-
reito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem 

as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas 
para o endereço cartas@snoticias.
co.mz, indicando o nome completo, 

número do documento de identifi-
cação e contacto telefónico. O “No-
tícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

ALEXANDER SURIKOV*

A UNIÃO Europeia está buscando soluções 
da crise de integração na extensão. Em vez 
de concentrar-se na qualidade, não cessa 
dos seus sonhos expansionistas para o Les-
te. Originalmente, nos anos 1990, por detrás 
deste processo havia apenas razões objecti-
vas e bem compreensíveis da convergência 
económica. Criar espaço de mercado comum 
de mercadorias, serviços e trabalho no espa-
ço europeu devia fortalecer a Europa como 
um polo independente no sistema de relações 
internacionais em construção. Para este fim 
foram elaborados patamares claros e bastante 
severos para candidatos no sentido económi-
co (baixos ritmos de inflação, défice orça-
mental abaixo de 3% do PIB, dívida pública 
inferior a 60% do PIB, etc.) e político (res-
peito às minorias etnolinguísticas, suprema-
cia da lei, forma democrática do poder): os 
critérios de Maastricht e Copenhaga. 

Porém, as razões geopolíticas e ideológi-
cas de expansão prevaleceram cedo. O rumo 
ao alargamento extensivo da União Europeia 
de maneira territorial como a fixação das 
“conquistas” da “vitória na Guerra Fria” não 
é eficiente, é perigoso. Os países do Leste 
da Europa não cumpriram aqueles critérios 
plenamente e até hoje em dia seguem rece-
bendo diferentes subsídios de Bruxelas. Os 
cidadãos destes Estados, usando o direito à 
livre circulação da mão-de-obra, en masse di-
rigem-se aos países mais desenvolvidos para 
trabalhos precários em vez de desenvolver as 
economias nacionais. Além disso, a UE tem 
lista de países candidatos que serão os próxi-
mos Estados a entrarem na União não para 
o desenvolvimento deles, mas para servir de 

jazigo de mão-de-obra barata. Na sexta-fei-
ra, durante a cimeira da UE nesta lista com 
probabilidade quase certa entrará a Ucrânia 
(o artigo foi escrito antes da Cimeira). 

Que significado pode ter este gesto, nem 
falar de passos concretos de adesão da Ucrâ-
nia na União Europeia? Em breves palavras: 
leva consigo custos críticos ao próprio fun-
cionamento do Projecto Europeu, tal e como 
desenhado no início dos anos 1990. Além 
disso mostrará que a UE em vez da cons-
trutiva plataforma económica original con-
verteu-se num actor político agressivo que 
tem ambições que vão muito para além do 
continente europeu. Converte-se em apenas a 
continuação económica da OTAN.

Olhando para o lado económico, a políti-
ca catastrófica da liderança ucraniana desde 
a obtenção da independência, fez com que 
este país de grande potencial humano, indus-
trial, agrícola e de inovação em 1991, nunca 
se aproximasse dos restritos critérios de Co-
penhaga. Refere-se a todas as esferas: de su-
premacia de direito e respeito dos direitos hu-
manos, combate à corrupção e independência 
do poder jurídico, até ao desenvolvimento de 
economia de mercado. 

Numerosos problemas intra-ucranianos 
minarão a estabilidade de toda a UE no caso 
de adesão. A integração da corrupta elite polí-
tica ucraniana nos mecanismos comunitários 
levará à redistribuição dos recursos comuns 
aos interesses nacionais, tomando as insti-
tuições de Bruxelas de reféns. Alguns peri-
tos económicos calculam que a recuperação 
da Ucrânia requererá até 1 trilião de euros. 
Outro resultado possível é a desorganização 
de funcionamento de órgãos-chave, com-
plicação de processo de tomada de decisões 
importantes e, como resultado, estagnação da 

modernização da UE. 
Outro lado da moeda é a questão políti-

ca e de valores. A União Europeia declara a 
democracia como princípio básico de adesão. 
Então como pode um país ser até candidato 
à UE se totalmente não cumpre com este re-
querimento e não visa melhorar. O regime de 
Kiev, logo após o golpe de Estado em 2014, 
visava erradicar as minorias etnolinguísticas: 
russa, húngara, romena, etc. sem ter em conta 
que a minoria etnicamente russa e russo-fa-
lante sozinha constitui 40% da população. 
Mesmo em 2014, o presidente ucraniano, na 
altura Petr Poroshenko, em vez de dialogar 
acerca do lugar da língua e cultura russas na 
Ucrânia atacou a população de Donbass com 
artilharia e aviação. Na altura declarou que 
destino lhes esperaria na Ucrânia: “Nós tere-
mos emprego, eles – não. Nós teremos apo-
sentadorias, eles não. Nossas crianças irão às 
escolas e escolinhas, suas ficarão nas caves”. 
Esta política desumana russófoba e nazista 
até hoje é o mainstream na Ucrânia, em oito 
anos levou à morte de mais de 14 mil pessoas 
em Donbass e obrigou à Rússia iniciar a ope-
ração militar especial. 

Na Ucrânia de 2022, as autoridades eli-
minaram 11 partidos políticos, incluindo o 
maior bloco da oposição “Pela Vida”. O líder 
deste partido, Viktor Medvedchuk, está na 
prisão desde Abril. É proibida a imprensa na 
língua russa, dezenas de meios de comunica-
ção foram fechados por força das autoridades 
actuais de Kiev. O campo político e mediá-
tico está a ser premeditadamente limpado 
para deixar só a voz dos nazistas herdeiros de 
colaborantes com SS de Adolf Hitler. Todos 
estes factos são facilmente verificáveis na In-
ternet.

Facilmente previsível é a entrada da ju-

ventude ucraniana no espaço Schengen, in-
cluindo os com a experiência combativa, que 
contribuirá para o fortalecimento das ideias 
extremistas de ultradireita, aumento da xeno-
fobia e discriminação racial. Estes problemas 
já existem na UE: os países bálticos mantêm 
o instituto de “não-cidadania” aos russo-fa-
lantes – de facto práticas do apartheid. Os 
migrantes da Ucrânia, sendo religiosa e etni-
camente próximos recebem tratamento pre-
ferencial face às pessoas do resto do mundo, 
provocando confrontação na migração.

A aproximação ulterior entre a União Eu-
ropeia e a Ucrânia demonstra os verdadeiros 
valores e objectivos de Bruxelas. Os interes-
ses económicos já não importam – as sanções 
contra a Rússia já saíram pela culatra e dani-
ficam os europeus comuns. Entretanto, os po-
líticos só falam de alargar as restrições. Não 
importam os riscos de aumento de criminali-
dade violenta, xenofobia e radicalismo polí-
tico. Não importam valores democráticos de 
liberdade da imprensa, liberdade dos partidos 
políticos, nem das minorias etnolinguísticas. 
Sem máscara a União Europeia é um projec-
to geopolítico que prejudica-se a si mesma 
e sob tutela atenta de Washington (o único 
beneficiário da crise económica na Europa), 
persegue um objectivo só: destruir a Rússia 
como actor forte e independente no palco in-
ternacional. A Ucrânia é mais um instrumen-
to nesta campanha destinada ao fracasso. Ou 
seja, eles pensam que este instrumento será 
mais cómodo e controlável tendo o cartão de 
candidato à organização. Mas o som desta or-
questra certamente será falso.

* Embaixador da Rússia em Moçambi-
que, PhD em economia

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA Sábado, 25 de Junho de 202222

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

75

ANÚNCIO DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO

O MSPH ICAP da Columbia University é uma 

ONG internacional da Escola de Saúde Pública da 

Universidade de Columbia. Os programas do ICAP 

em Maputo, Nampula e Zambézia são financiados 
principalmente pelo Governo dos EUA para apoiar 

o Governo de Moçambique / Ministério da Saúde 

na ampliação dos serviços de prevenção, cuidados 

e tratamento de TB / HIV, bem como na pesquisa, 

vigilância e fortalecimento dos sistemas de saúde 

pública. O ICAP em Moçambique convida  empresas 

interessadas, a apresentarem propostas para a 

prestação de serviços de desalfandegamento 
dos seguintes meios circulantes:

Item
Descrição Quantidade

1
MINI-BUS 2.5 Turbo Diesel, 4X2 - 15 

lugares, Motor 2.494cc, 4 Cilindros
6

2

Viaturas 4X4 Dupla Cabina - 4 Portas, 

5 Lugares - Motor 4164cc, Diesel, 6 

Cilindros

8

3
Viaturas 4X4 5 portas, 10 lugares, 

Motor 4164cc, Diesel, 6 cilindros
1

4

Viaturas 4X4 Tipo SUV, 5 portas, 

7 lugares, Motor 2986cc, Diesel, 4 

cilindros

1

Os fornecedores interessados poderão solicitar os 

documentos do concurso através do email

 icap.logistica@gmail.com do dia 27 de Junho a 28 

de Junho de 2022, colocando na linha “Assunto” 
Prestação de Serviços de Desalfandegamento 
de Meios Circulantes e endereçar o email ao: 

COMITÊ DE COMPRAS.  

Candidaturas em formato físico não serão aceites.
5622

A 
FISCALIZAÇÃO no 
Parque Nacional de 
Maputo (PNM), no 
distrito de Matutuíne, 
província de Mapu-

to, vai melhorar nos próximos 
tempos com a capacitação de 75 
fiscais em operações de guar-
da florestal, direitos humanos 
para a conservação, operações 
de barcos de patrulha costeira e 
curso avançado de fiscalização. 
A formação habilitou os fiscais 
de competências para melhorar 
a sua eficiência em interven-
ções de protecção e inspecção 
em terra, respeitando os direi-
tos das pessoas envolvidas nas 
áreas de conservação.

Na marinha, o treinamen-
to vai contribuir para esten-
der o raio da fiscalização, com 
recurso a embarcações equi-
padas com instrumentos de 
navegação nocturna, bem 
como melhorar o monitora-
mento dos recifes de coral. 
A cerimónia de atribuição de 
certificados teve lugar quinta-
-feira no PNM, onde houve 
uma parada na qual foram exi-
bidas as novas habilidades. 

Segundo o director dos Ser-
viços de Protecção e Fiscaliza-
ção na Administração Nacio-
nal das Áreas de Conservação 
(ANAC), Carlos Lopes Pereira, 
a formação de dois anos pri-
vilegiou matérias relevantes 
de protecção na área terrestre, 
marinha, incluindo o modelo 
de direitos humanos. 

Acrescentou que treina-
mentos do género têm por fi-
nalidade reforçar a capacidade 
de resposta aos desafios cada 

A GIGANTE das telecomuni-
cações Vodafone, em parceria 
com entidades parceiras,  quer 
recolher telemóveis antigos a 
partir de redes de colecta lo-
calizadas no Gana, Nigéria e 
Camarões, evitando que estes 
acabem em aterros sanitários.

Os constantes lançamentos 
tecnológicos e as campanhas de 
marketing resultam na substi-
tuição de aparelhos que ainda 
estão operacionais, contribu-
indo para a produção crescente 
de resíduos eletrónicos. 

Muitos dos aparelhos tec-
nológicos são difíceis de reci-
clar, por isso é frequente que 
estes acabem em aterros sani-
tários onde produtos químicos 
tóxicos podem infiltrar-se no 
solo e poluir o abastecimento 
de água local.

A Global E-Waste Statis-
tics Partnership estima que são 
produzimos mais de 50 milhões 
de toneladas de lixo electrónico 
por ano e recicladas apenas 20 
por cento. 

A empresa de tratamen-
to de resíduos Close the Loop 
(CTL) é a responsável por fazer 
a ligação entre os fabricantes 
de tecnologia e as comuni-

Fiscais melhoram habilidades 
no Parque Nacional de Maputo

vez maiores do crime organi-
zado, caça furtiva e tráfico de 
produtos da fauna.  

“A protecção dos recursos 
naturais, incluindo a fauna, 
não é favor que a sociedade nos 
faz. Nós somos responsáveis 
pela qualidade do ar, água e do 
equilíbrio ecológico”, avançou. 

Indicou que a preocupação 
da ANAC nos últimos anos foi 
de corrigir a visão errada que a 
sociedade tinha em relação ao 
crime contra a biodiversidade. 

Carlos Lopes Pereira referiu 
ainda que, com as leis 16/2015, 
de 20 de Junho, e 5/2017, de 
11 de Maio, a sensibilização e 
formação de procuradores e 

juízes melhoraram a actuação 
e penalização dos caçadores 
furtivos.

“Já não existe impunidade 
para quem pratica estes cri-
mes. A título de exemplo, mais 
de 500 infractores são con-
frontados com a lei em cada 
ano e cerca de 150 são presos”, 
apontou. 

Entretanto, o director re-
conheceu que ainda há falhas, 
dificuldades e desafios como o 
salário e condições de trabalho 
dos fiscais, acrescentando que 
existem no país 1115 fiscais no 
sector público e 500 no priva-
do, que protegem reservas e 
parques. 

Aos formandos, Pereira 
desafiou-os a aplicarem os co-
nhecimentos e habilidades ad-
quiridos dentro do quadro legal 
e de forma responsável, com 
dignidade e respeito às pes-
soas, bem como a utilizarem a 
força somente em circunstân-
cias extremas.

Por seu turno, Miguel Gon-
çalves, administrador do PNM, 
disse que participaram na for-
mação fiscais, membros da Po-
lícia de Protecção dos Recursos 
Florestais e Meio Ambiente e 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM).

“Ao longo dos anos, esta-
mos a trabalhar em treinamen-

to em diversas especialidades, 
bem como na introdução de 
equipamentos de inspecção 
como embarcações e helicóp-
teros”, sublinhou. 

Na sua mensagem, os fis-
cais garantiram que estão 
dotados de competências e 
habilidades para proteger da 
melhor forma o Parque Nacio-
nal de Maputo. 

“Em cada formação nos 
sentimos mais seguros no uso 
e domínio da lei de conserva-
ção. Vamos continuar a exer-
cer as nossas tarefas com zelo 
e dedicação em prol do bem-
-estar do ambiente”, subli-
nharam.

Fiscais recebem certificados no Parque Nacional de Maputo após formação

Vodafone quer recolher 
telemóveis antigos

dades locais, com o objectivo 
de apelar ao consumo de tec-
nologia de forma mais suste-
ntável. Recentemente, a em-
presa anunciou o seu acordo 
com a Vodafone na Alemanha, 
onde a gigante de telecomuni-
cações promete que “para cada 
telemóvel vendido a clientes 
privados, trará um antigo de 
volta à circulação”.

A Vodafone pretende fazê-
lo através da iniciativa One for 
One (Um por um), através da 
qual a Close the Loop com-
prará dispositivos antigos in-
utilizáveis ou não reparáveis, 
utilizando redes de recolha 
localizadas no Gana, Nigéria e 
Camarões. 

Em vez de acabarem em 
aterros sanitários, estes dis-
positivos, quando profissional-
mente reciclados para extrair 
ouro, prata, cobre e cobalto, 
podem voltar a entrar em cir-
culação.

Segundo o site Wired, a 
Close The Loop colaborou com 
a Samsung e a T-Mobile há al-
guns anos num projecto se-
melhante, mas numa escala 
muito menor, para a Galaxy 
S10 e nos Países Baixos. 

A propósito do anúncio do 
novo projecto, as entidades en-
volvidas estabeleceram como 
meta reciclar pelo menos um 
milhão de telemóveis velhos 
todos os anos. (ZAPaeiou).

Telemóveis antigos serão reciclados

EM ÁFRICA

Conferência dos Oceanos deve 
promover economia azul sustentável
O FUNDO Mundial para a Na-
tureza (WWF) defende que 
a Conferência dos Oceanos 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), prevista para 
próxima semana em Lisboa, 
Portugal, deve promover uma 
economia azul sustentável para 
o continente africano. 

A organização ambientalis-
ta espera que o fórum produza 
compromissos de alto nível 
das instituições financeiras, 
de modo a assegurar o desblo-

queio de fundos em apoio a 
uma economia azul sustentável 
em África. 

A WWF apela também a 
que os compromissos dos de-
cisores se traduzam em acções 
concretas, alinhadas aos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) propostos pela 
ONU.

Entre os problemas marí-
timos enfrentados por África, 
a coordenadora da WWF Ma-
dagáscar para o Programa Eco-

nomia Azul Sustentável, Dresy 
Lovasoa, destaca a sobrepesca, 
incluindo de várias espécies 
de atum e a pesca ilegal e não 
regulada, que todos os anos 
origina perdas estimadas em 
400 milhões de dólares (25.5 
mil milhões de meticais) só na 
África Oriental.

Lovasoa afirmou que às 
consequências das alterações 
climáticas se somam os pro-
blemas na gestão de recursos 
comuns, como as espécies mi-

gratórias de pescado.
Neste sentido, defendeu a 

necessidade da participação 
efectiva das comunidades cos-
teiras no processo de decisão 
relativo à gestão dos recursos 
marinhos, bem como a serem 
dotadas de meios para serem 
eficazes enquanto “guardiãs 
das orlas costeiras” e a retira-
rem benefícios destes proces-
sos.

A Conferência dos Oceanos 
de 2022 é co-organizada por 

Portugal e Quénia e decorrerá 
de 27 de Junho a 1 de Julho, na 
capital portuguesa, Lisboa. 

A ONU descreve o evento 
como apelo à acção, exortando 
os líderes mundiais e todos os 
decisores a aumentarem a am-
bição, mobilizarem parcerias e 
a aumentarem o investimento 
em abordagens científicas e 
inovadoras, bem como a em-
pregarem soluções baseadas na 
natureza para reverter o declí-
nio na saúde dos oceanos.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A corda sempre arrebenta do lado mais 
fraco”

-Provérbio popular

LUA NOVA - Será na quarta-feira, às 4.52 horas

01.00- É DESPORTO

02.00- UM ESPECTACULO

04.57- HINO NACIONAL

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08.00- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

08.30- MANHA INFORMATIVA

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

14.30- TARDE DESPORTIVA

18.10- HORA DO SOLDADO

19.00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ESPECTÁCULO 47 ANOS DA INDEPENDENCIA

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS

PREIA-MAR - Às 1.20 horas e às 13.47, 
com 3.0e 0.90 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 07.47 horas e às 
19.56 com 1.00 e 0.90 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

26/18

VILANKULO

24/15

TETE

28/19

QUELIMANE

24/17

NAMPULA

27/18

PEMBA

28/19
LICHINGA

20/7

BEIRA

25/17

XAI-XAI

22/11

CHIMOIO

22/10

MAPUTO

23/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE 
COM LUCINDA - “AFRODANCE”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIREC-
TO

08.00  RODA VIVA: “MUDANÇAS CLI-
MÁTICAS” REPETIÇÃOO/MAPU-
TO PROVÍNCIA

08.30  CONQUISTAS REPETIÇÃO/
PROGRAMA 10

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  ASAS - VOLUNTARIADO 
REPETIÇÃO/PROGRAMA 15

09.30  A HORA DO CTP - QUELIMANE:  
“OGUMANA”  DIRECTO / QUELI-
MANE

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  TELENOVELA: “SE NOS DEIXA-
REM” REPETIÇÃO CAPÍTULO 59

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: 
“INHAMBANE EM DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  ENCONTROS DA MALTA DIREC-
TO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM LUCINDA - “AFRODANCE”  

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR: IMPLICA-
ÇÃO DO SEXO E GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA PROGRAMA N.º 
71

19.25  CASA DO POVO  

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL DIRECTO

21.00  FAN ZONE DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS DEIXA-
REM” CAPÍTULO 60/82

23.00  3600 SEGUNDOS REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

02.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA REPE-
TIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

04.50  FAN ZONE REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL

MUNICÍPIO DE NACALA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal de Nacala convida pessoas colectivas ou  singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos limitados e público na tabela 
abaixo:
Os concorentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los no Conselho Municipal de Nacala, Rua da Vigilância, n° 14/492, tel: +258 26 526 
755/84 83 48 471, UGEA, Cave, lado esquerdo; das 8.00 às 15.00 horas e pela importância não reembolsável de 1.100,00MT (mil e cem meticais) para os Lotes 1 a 8, 1.300,00MT (mil e trezentos 
meticais) para o Lote 9, respectivamente; devendo depositar na conta n.º 53180057/NIB: 000100000005318005757 BIM, desta Autarquia.  As propostas deverão ser acompanhadas com o Cadastro 
Único actualizado, como condição primodial para o Concurso Limitado.
Para o Concurso Público, deverão apresentar uma garantia no valor de 65.000,00MT e seguintes documentos: - Cadastro Único actualizado, as declarações das entidades legais, do INSS, INE, deverão ser 
reconhecidos; entregue no endereço acima indicado e o concurso será regido pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

N/O
Modalidade de Contratação e 

respectiva referência
Objecto do Concurso Concorrentes

Elegíveis

Data e hora-limite de 
entrega de documentos 

de qualificação e 
propostas

Data e hora de Abertura de 
documentos de qualificação 

e propostas

Validade 
das

Propostas

01

Concurso
Limitado N°6523/

CL/001/2022

Lote I: Fornecimento de equipamento de desporto

Nacionais /
Estrangeiros

11/7/2022,
às 9.30 horas

11/7/2022
às 10.00 horas

60 dias

02
Lote II: Fornecimento de fardamento e acessórios para 

Polícia Municipal

03 Lote III: Peças sobressalentes de viaturas e tractores

04 Lote IV: Peças sobressalentes para caldeira

05 Lote V: Kits de ferramentas mecânicas

06 Lote VI: Fornecimento de pneus

07 Lote VII: Aquisição de compressor de ar

08 Lote VIII: Fornecimento de lubrificantes
09

Concurso
Público N°6523/CP/002/2022

Lote IX: Fornecimento de gabiões e geotêxtil
Nacionais /

Estrangeiros
19/7/2022  

às 9.30 horas

19/7/2022
às 10.00 horas 90 dias

Nacala, aos 24 de Junho de 2022
(Assinatura ilegível)
Rev. Dr Raul Novinte

PUBLICIDADE

“FRELIMO YETHU”

Um bailado enraizado 
na história de Moçambique

“F
RELIMO Yethu”, 
um espectácu-
lo conjunto das 
companhias Na-
cional de Canto 

e Dança (CNCD) e Artística 
Militar, apresentado ontem 
no Centro Cultural da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(CCU), em Maputo, tem as 
suas bases na história de Mo-
çambique. 

O número foi apresentado 
durante a gala cultural com o 
mesmo nome do bailado, por 
ocasião dos 60 anos da Frente 
de Libertação de Moçambi-
que (FRELIMO), assinalados 
hoje.

A cerimónia começou 
antes mesmo de anunciar-
-se o seu início oficial, com 
os coristas a interpretarem 
hinos de exaltação ao parti-
do, enquanto os convidados 
se acomodavam. Levou-se 
algum tempo nesta situação 
por este ter sido um evento 
concorrido. 

O vermelho, a cor dos ca-
maradas, é a que mais luzia. 
Os coristas, no canto direito, 
a orquestra de timbila, no di-
reito, faziam parte do cenário 
do palco que no seu fundo 
lia-se um resumo da histó-
ria da Frente de |Libertação 
através do slogan “60 Anos 
da FRELIMO Consolidando 
a Unidade Nacional, Promo-
vendo a Paz e o Desenvol-
vimento de Moçambique”, 
e da mostra de fotografias 

dos presidentes deste par-
tido desde a sua fundação 
em 1962, nomeadamente 
Eduardo Mondlane, Samora 
Machel, Armando Guebuza e 
Filipe Nyusi.

Ao todo actuaram 60 pro-
fissionais, entre músicos, co-
ristas e bailarinos, comanda-
dos pelos coreógrafos Pérola 
Jaime e Rafael Cumbe.

Nalgum momento, o co-
ral pós-se em silêncio para 
o anúncio da entrada do 
Presidente da República e 
FRELIMO Filipe Nyusi. A 
cerimonia, dirigida pelo jor-
nalista Atanásio Marcos, só 

podia iniciar na sua presença. 
Antes do momento mais 

alto, o do bailado, contou-se 
a história de Moçambique, 
desde a fundação da FRELI-
MO, passando pelo começo 
da Luta Armada de Liber-
tação Nacional, em 1964, as 
suas conquistas depois da 
independência,  proclamada 
em 1975, em sectores como 
educação e saúde, até aos 
seus desafios actuais, com 
destaque para o combate ao 
terrorismo.

O bailado iniciou de-
pois desta resenha histórica, 
exaltando mais momentos 

como o segundo congres-
so da FRELIMO, em 1968, a 
morte de Eduardo Mondlane, 
em 1969, e a batalha Nó Gór-
dio, em 1970.

A memória colectiva 
era também trazida através 
da dança tradicional como 
mapiko, nondje, xigubo, 
ngalanga, makwayela, e do 
teatro. E para uma melhor 
compreensão desta narrati-
va, os bailarinos, vibrando ao 
som da timbila, estavam com 
uma indumentária que per-
mitia ler os contextos como 
o fardamento da polícia co-
lonial e o traje comum dos 

oprimidos. 
José Craveirinha (1992-

2003) era neste momento 
chamado quando no palco 
se declamava “Grito Negro” 
como sinónimo da revolta 
que desencadeou a luta ar-
mada que culminou com a 
proclamação da indepen-
dência.

Os executantes mostra-
ram que a revolução teve 
momentos difíceis e não 
faltaram divergências na 
FRELIMO. Entretanto, não 
foi suficiente para travar a 
vitória conseguida sob os 
comandos de Machel, o fun-
dador do Estado moçambi-
cano e primeiro presidente 
de Moçambique, que perdeu 
a vida vítima de acidente de 
aviação, em 1986. 

A independência, lê-se 

no bailado, veio provar que 
“É preciso Plantar”, ao fazer-
-se a interpretação dalguns 
versos de Marcelino dos San-
tos. Nessa ocasião, os bailari-
nos dançavam com bandeiras 
do país e da FRELIMO, numa 
clara alusão ao período do 
partido único.

No fim do espectácu-
lo, mostrou-se que Eduardo 
Mondlane, Samora Machel, 
Joaquim Chissano e Arman-
do Guebuza têm os mesmos 
ideais através da projecção 
das suas imagens em tela gi-
gante, no fundo do palco. 

Depois disso restava ape-
nas a vénia aos artistas que fi-
zeram o bailado dos 60 anos, 
recebendo aplausos de satis-
fação do público, saudação, 
abraços e flores do Presidente 
da República, Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi exibiu alguns passos de dança

Bailado é sobre a riqueza cultural do país

A PRAÇA da independência, 
na cidade de Maputo, será um 
dos principais centros da cele-
bração dos 47 anos da indepen-
dência nacional, assinalados 
hoje.

Milhares de pessoas de di-
versos pontos de Maputo são 
esperadas para a festa da inde-

pendência, como se intitulou 
aquele que promete ser um dos 
maiores espectáculos dos dois 
últimos anos, sobretudo depois 
do fim de estado de emergência 
e de calamidade públicas, para 
prevenir a pandemia do novo 
coronavírus. 

Neste sentido, porque a 

aglomeração deverá caracteri-
zar a Praça da Independência, a 
preparação foi feita ao mínimo 
detalhe, estando-se neste mo-
mento nos últimos acertos para 
garantir que nada falhe no mo-
mento da euforia.

É a pensar nisso que o muni-
cípio de Maputo decidiu condi-

cionar o trânsito até amanhã, a 
partir da Portagem de Maputo/
Matola, observando-se neste 
momento várias restrições na 
circulação em várias avenidas.

Pretende-se com a medida 
garantir a segurança dos ci-
dadãos que a partir das 18.00 
horas estarão a vibrar ao som 

de bandas e artistas como Mas-
sukus, Ulongo, Ghorwane, 
Banda Kakana, Anita Macuá-
cua, Lourena Nhate, Marle-
ne, JC, Liloca, Zav, Radjha Ali. 
Rock Manuel, Dilon Djindji, 
Xidiminguana, Mário Ntimane, 
Mr. Kuka, Mc Roger e Dj’s Ar-
diles e AD.

Esperada euforia para  festa da independência  

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOSÉ ANSELMO 

SANTANA

FALECEU

Seus compadres Pascoal, Lídia Ba-
cela e demais familiares comunicam 
com profunda mágoa e consterna-
ção o falecimento do seu compadre JOSÉ ANSELMO 
SANTANA, ocorrido no dia 23/6/2022, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 25/6/2022, 
no Cemitério de Lhanguene (zona Maometana), pelas 
11.00 horas, antecedido de velório na capela do HCM, 
pelas 9.00 horas. Que a sua alma descanse em paz, 
na Glória do Senhor.

5678

CECÍLIA ALDA 

CHADREQUE

FALECEU

Seus filhos Joyce, Mirza, Tarcília, 
Célia, Amélia, Jojó Bié, Deyse, Mau-
ra e Naima, netos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do 
seu ente querido CECÍLIA ALDA CHADREQUE, ocor-
rido no dia 23/6/2022, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 25/6/2022, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério da Texlom, precedido de missa de corpo 
presente, pelas 9.00 horas, na Igreja Metodista da 
Liberdade.

5695

JOSÉ ANSELMO 

SANTANA

FALECEU

A Direcção da Coop, Sociedade de 
Moçambique para o Fomento de 
Construção de Casas, Comité Sin-
dical e trabalhadores em geral comunicam o desa-
parecimento físico de JOSÉ ANSELMO SANTANA, 
ex-delegado do Governo, ocorrido no dia 23/6/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 25/6/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, zona 
hindu, antecedido de velório, na capela do HCM, pelas 
9.00 horas. Paz à sua alma.

5689

ADELAIDE ANDRÉ MUJOVOTE 

CHISSUMBA

FALECEU

Sidónio Chissumba e filhos Meraldino (em memória), Edvige, Adel-
cídio, Deuclise e Beleza, netos Delfina, Júnior e demais familiares 
comunicam o falecimento súbito da sua esposa, mãe e avó ADELAIDE ANDRÉ MUJOVOTE 
CHISSUMBA, ocorrido no dia 23/6/2022, no HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/6/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Bedene, antecedido de velório às 9.00 horas, na Igreja 
Presbiteriana, Paróquia de Infulene, no bairro Patrice Lumumba.

5659

DR. JOÃO ANTÓNIO NOVELA

FALECEU

É com profunda dor e consternação que a Associação de Veterinários de Moçambique 
(AVETMO) recebeu a triste notícia do desaparecimento físico e súbito do Dr. JOÃO ANTÓ-

NIO NOVELA, Médico Veterinário, funcionário da Direcção Nacional de Desenvolvimento 
Pecuário, ocorrido no dia 23/6/2022, na cidade de Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 

25/6/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas. Neste momento de dor e luto, 

a AVETMO endereça à família as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
5611

ANGELINA MUCHANGA

FALECEU

A Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Venerandos Juízes Con-
selheiros, Secretária-Geral e funcionários em geral comunicam o falecimento 
da Sr.ª ANGELINA MUCHANGA, sogra da Sr.ª Zubaida Macuenetele Marindze, 
funcionária do Tribunal Administrativo, ocorrido em Maputo, no dia 22/6/2022, 
vítima de doença, cujo funeral teve lugar no dia 23/6/2022, na província de Gaza, 
distrito da Macia, Município de Bilene. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

5626

JOSÉ ANSELMO SANTANA

FALECEU

A Direcção-Geral e funcionários do INATUR, IP comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ 
ANSELMO SANTANA, pai do seu colega Luís Pinto Santana, 
ocorrido no dia 23/6/2022, na sua residência, na cidade de 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/6/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene (zona Maometana) da cidade de Maputo, pro-
víncia de Maputo. Paz à sua alma.

5618

CECÍLIA ALDA CHADREQUE

FALECEU

Seus irmãos Mery e Ruby, filhos, netos e demais familiares 
comunicam com profunda tristeza o falecimento da sua querida 

irmã CECÍLIA ALDA CHADREQUE, ocorrido no dia 23/6/2022, 

vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/6/2022, pelas 11.00 horas, 

no Cemitério da Texlom, antecedido de missa de corpo presente às 9.00 horas, 

na Igreja Metodista da Liberdade. Descanse em paz.
5695

PUBLICIDADE
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

MOÇAMBIQUE decidiu, logo após a in-
dependência nacional, que Português é 
a língua oficial, ou seja, de comunica-
ção mais ampla. Trata-se do idioma do 
trabalho, ensino, da interacção entre os 
moçambicanos e não só, pelo menos os 
doutos. Contudo, falar e escrever correc-
tamente nesta língua tem sido um desa-
fio para nós, daí que as inquietações dos 
utentes são inúmeras. Hoje, “Da Con-
sulta à Gramática” vai abordar a questão 
da diferença entre “ter de” e “ter que” 
fazer algo. O intróito vem a propósito 
da pergunta enviada por um leitor, que 
quer saber qual destas duas expressões 
é correcta, pois costuma ouvir as duas a 
serem usadas por várias pessoas. 

A dúvida do nosso leitor tem lógi-
ca, uma vez que  muitos falantes deste 
idioma cometem falhas resultantes da 
confusão que fazem no momento de es-
colher as palavras adequadas, sobretudo 
na escrita, em que se exige a linguagem 
culta. 

No nosso entendimento usa-se, 
com alguma frequência, a expressão 
“ter que”  por falha. Porém,   de  tanto 
se repetir é tolerada e, até, considerada 
correcta. A Linguística Textual Aplicada 
entende que “ter que” usa-se no sentido 
de “ter algo ou alguma coisa para fazer.

- Hoje não vou sair de casa, tenho 
que fazer ; (significa tenho trabalhos a 
realizar em casa.)

- Tenho que estudar;(significa tenho 

tarefas escolares por realizar).
Quanto à expressão “ter de” exprime  

um  “dever”, “desejo”, “necessidade ou 
uma “obrigação”,” de realizar  alguma 
coisa. Vejamos o exemplo: 

- Tenho de concluir este relatório antes 
das 15 horas. (significa obrigação de rea-
lizar a tarefa.)

- Ele tem de levar as crianças à escola. 
(obrigação ou necessidade de …)

 - O Jorge tem de sair cedo de casa para 
não atrasar. (significa que ele tem neces-
sidade de…)

- Tens de te empenhares para cresce-
res profissionalmente (quer dizer, dever 
ou obrigação…) 

 Portanto, o exemplo a seguir pode 
ilustrar melhor a diferença entre estas 
duas expressões:- “tenho que trabalhar” 
(significa que tenho trabalho por fazer; 
alguma coisa; etc., enquanto dizer que 
“tenho de trabalhar”, quer dizer tenho 
necessidade, ou dever de trabalhar, quer 
para a sobrevivência da minha família, 
quer para o crescimento do meu país.  

Entretanto, a diferença parece ín-
fima, mas existe. Tratando-se da lin-
guagem oral, em que as pessoas falam 
muito mais à vontade, dependendo do 
contexto, o leitor pode optar por aquela 
que lhe parecer mais adequada. Contu-
do, na escrita aconselhamos que use “ter 
de” se se referir a “uma obrigação”, “um 
dever” ou “necessidade” em relação a 
alguma coisa.

Ter de ou ter que! 

FESTIVAL DO LIVRO INFANTIL DA KULEMBA

Evento revela talentos 
“escondidos” nas escolas

R
EVELAR vários talentos 
do desenho, escrita e de-
clamação de poemas foi 
um dos principais gan-
hos da quinta edição do 

Festival do Livro Infantil da Ku-
lemba (FLIK), organizada pela 
associação Kulemba.

A festa literária que teve lu-
gar na Beira, capital de Sofala, 
sob o lema “Incluir é Dar Asas 
à Imaginação”, instituiu, para 
o efeito, três concursos de ilus-
tração, conto e declamação de 
poesia.

O concurso de ilustração, 
que teve apenas um vencedor, 
serviu para fazer transparecer 
o talento de Ribeiro Mica, de 16 
anos, e estudante da 12ª classe, 
na Escola Secundária Samora 
Moisés Machel, na Beira.

Ele teve o desenho que mais 
o júri da última edição do festival 
do livro infantil, que entendeu 
ter ele conseguido retratar me-
lhor um trecho do infanto-ju-
venil “A Revolução dos Bichos”, 
do escritor moçambicano Miguel 
Ouana, o patrono do FLIK deste 
ano. 

Como prémio ganhou um 
quite de livros e um safari com 
direito à acompanhante no Par-
que Nacional da Gorongosa. 

Ribeiro Mica ilustrará ainda 
toda “A Revolução dos Bichos”, 
cuja primeira edição remonta a 
2006 e a narrativa está centrada 
no conflito entre o Homem e os 
animais, ao discutir a proble-
mática trazida pela humanida-
de que todos os dias vai à mata 
e abata árvores e corta capim, 

ameaçando o habitat natural 
de várias espécies.

“Os animais: gazelas, 
coelhos, esquilos, cobras, 
macacos, pássaros, rataza-
nas que ali viviam, saíram da 
mata e ficaram ali perto a ver 
a destruição da sua casa gran-
de. Cheios de raiva, choravam 
e juravam vingar-se dos ho-
mens”, lê-se no trecho ilus-
trado.

O sonho de Mica é ser ar-
quitecto, daí uma das razões 
para a paixão pelo desenho e 
para querer formar-se nesta 
área a partir do próximo ano.

“Ele pretende estudar fora 
da província de Sofala, mas 
do momento não tenho con-
dições para o efeito”, disse 
Teresa Sinakhar, sua mãe.

Sinakhar explicou ainda 
que o filho começou a dese-
nhar há muito tempo, desde 
quando frequentava a sétima 
classe. Na altura, continuou, 
limitava-se a fazer desenhos 
de objectos, o que foi sufi-
ciente para ser admirado até 
ao ponto de ser convidado a 
exibir-se na Universidade Pe-
dagógica da Beira.

Como muitos, os profes-
sores desta instituição de en-
sino superior encantaram-se 
com a forma como dá corpo 
a bonecos e cria bandas dese-
nhadas. 

“Gosta de fazer desenhos 
de observação e conseguiu 
fazer um retrato através de 
uma imagem, usando lápis”, 
referiu.

cundária do Vale de Chitima, 
em Tete, que participou com 
o conto “Lilith”, que conta a 
história de uma menina que 
era privada de estudar pelo pai 
e que mesmo assim continuou 
a dedicar-se aos livros até for-
mar-se em medicina. 

Fiorella Salamo desenhou 
um enredo em que no fim o 
progenitor, padecendo de 
cancro, é salvo pela filha.

“Pretendo mostrar que 
as mulheres podem estudar e 
formar-se. Não podem nem 
devem desistir dos seus so-
nhos”, esclareceu, quem ape-
sar de sonhar em ser escritora 
e jornalista, só agora teve a 
coragem de escrever algo dig-
no para entrar num concurso. 
“Fique muito feliz por ser a 
vencedora e bastante orgulho-
sa”, contou.

Teve como prémio uma 
viagem um quite de livros 
para dar continuidade às suas 
jornadas de leitura, sendo que 
encontra em Miguel Ouana o 
seu escritor predilecto. “Es-
creveu uma história bonita 

‘Laura e os Peixes’.
Entre os prémios está tam-

bém uma viagem com direito à 
acompanhante ao Parque Na-
cional da Gorongosa. 

Em segundo lugar ficou 
com Ayume João Matimbe, da 
Escola Secundária do Infule-
ne, em Maputo, com o conto 
“A Sementinha que Veio do 
Saco das Sementes”. Com esta 
classificação a menina ganha 
direito a um quite de livros.

O mesmo prémio é dire-
cionado à terceira classificada 
Emília Adelino Gimo, da Esco-
la de Jornalismo, na capital do 
país, com o conto “Mulher”, 
que sugere uma linhagem pró-
xima a de Fiorella Salamo.

Estes alunos e mais outros 
concorrentes terão ainda os 
seus textos publicados numa 
antologia de contos, depois de 
uma oficina literária visando 
melhorar os seus escritos, na 
qual participarão os quinze 
melhores classificados, dos 
quais, do quarto ao sétimo co-
locado ficam com um diploma 
de menção de honra. 

Montra para futuros contistas...
O FESTIVAL do Livro Infantil da 
Kulemba também serviu como 
montra para a exibição de diver-
sos talentos da escrita através, 
por exemplo, do concurso de 
contos, no qual eram selecioná-
veis estudantes moçambicanos 

do ensino secundário desafiados 
a concorrer com apenas um tex-
to da sua autoria.

Com um tema à sua escolha, 
os contos deviam obedecer a 
critérios como escrita de forma 
lógica e produtiva, demons-

trando conhecimentos de me-
canismos linguísticos textuais e 
necessários para a construção de 
contos.

Quem melhor reuniu estes 
requisitos foi a estudante Fiorella 
Regina Salamo, da Escola Se-

O CONCURSO de declamação de poesia, 
também destinado aos alunos moçambi-
canos do ensino secundário, teve como re-
quisito declamar um poema do poeta-mor 
do país, José Craveirinha (1922-2003), que 
versa sobre a inclusão e gravar um vídeo 
com duração máxima de três minutos.

Estes passaram por mais duas avalia-
ções, sendo que a primeira selecionou os 
primeiros vinte trabalhos e a segunda os 
melhores quinze declamadores, que en-
traram numa outra disputa declamando 
novos poemas até sobrarem 10 vencedores, 
dos quais entre do quarto ao décimo lugar 
receberam menções honrosas.

Dos últimos selecionados, saiu-se 
como grande vencedora Agness Sadique, 
da Escola Secundária Mateus Sansão Mu-
temba, na Beira.

A estudante declamou poemas do livro 
“Xigubo” de José Craveirinha que abordam 
as injustiças praticadas pelo regime colo-
nial. A frequentar a 11ª classe, afirma que 
quer ser advogada para combater diversos 
males sociais.

Esta foi a primeira vez que Agness Sa-
dique participou de um concurso literário, 
embora explique que a sua relacção com os 
livros é antiga. “Sou amante da literatura, 
ela me cativa”, disse.

Em segundo lugar ficou a estudante 
Onésia Moiane, da Escola Secundária da 
Matola, em Maputo, que como prémio teve 
direito a um quite de livros, conforme tam-
bém aconteceu com a aluna Leocádia Jorge 
Agostinho, da Escola Secundária do Vale de 
Chitima, em Tete.

Leocádia Agostinho, que conheceu a 
poesia de Craveirinha através dos manuais 
escolares, declamou “Quero Ser Tambor” 
por entender ser este um poema de com-
bate que vai além do tempo colonial.

Talvez por isso sonhe em ser juíza, para 
lutar contra as injustiças sociais. “Há muita 
corrupção”, disse a estudante que não es-
perava ser uma das vencedoras do concur-
so de declamação do FLIK. “Tinha medo de 
não conseguir ganhar o concurso, porque 
concorreram muitas pessoas. Fiquei muito 
feliz com o resultado”, comentou. 

… e potenciais declamadores 

FLIK mostrou haver muito potencial nos mais novos

A paixão pelo desenho resume a vida de Ribeiro Mica

Conto de Fiorella Salamo é pela educação da rapariga Leocádia Agostinho ficou surpreendida com o prémio

Agness Sadique é amante da literatura

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



DESPORTO Sábado, 25 de Junho de 202226

PUBLICIDADE

Av. Independência- Cidade de Tete, Telf:833018577, Linha Verde 823802/8415149

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE TETE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

====================

ANÚNCIO DE CONCURSO

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Tete convida as pessoas colectivas ou singulares, 

nacionais interessadas, a apresentarem propostas fechadas para o concurso indicado na tabela 

abaixo:

N/
ORD

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento

Validade 
das 

propostas

Garantia 
provisória

01

Concurso Público 

Limitado

17/UGEA/
GPCCT/2022

Prestação de 

serviços de 

catering e 

ornamentação 

Data: 

12/7/2022 

13 horas

Data: 

12/7/2022 

13:10 horas

15/7/2022

10 horas

90 dias

Valor:

5000,00MT

Validade: 90 

dias

1. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior à 3.ª Classe, Categoria III, 

Subcategoria1.ª até 12.ª, para todos os concursos. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Gabinete Provincial de 

Combate à Corrupção de Tete, sito na Av. da Independência n.°1598, em frente do edifício 
sede da Igreja Universal de Reino de Deus.

3.  As propostas devem ser enviadas em envelope fechado para a instituição acima referenciada 

até às 13horas do dia 12 de Julho do ano em curso, sendo que serão abertas às 13:10 horas 

da mesma data, na sala de sessões do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Tete. 

4. Os interessados poderão fazer-se presentes ou através dos seus representantes. 

5. Para mais informações, contactar a Secretaria do Gabinete Provincial de Combate à 

Corrupção de Tete ou ao Departamento da UGEA pelo seguinte contacto: 833018577.

6.  O concurso será regido pelo Decreto nº. 5/2016, de 8 de Março, Regulamento de Contratação 

de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Tete, 24 de Junho de 2022

Autoridade Competente

Ilegível

A FIFA anunciou, quinta-
-feira, que aumentou o nú-
mero de jogadores que cada 
selecção pode ter no Mun-
dial-2022 para 26.

Até aqui, os selecciona-
dores de cada país estavam 
autorizados a compor um 
plantel de 23 jogadores, mas 
esse número aumenta agora 
para 26.

Além disso, a FIFA auto-
rizou também o alargamen-
to das pré-convocatórias de 
35 para 55 jogadores.

Na mesma nota, o orga-
nismo liderado por Gianni 
Infantino revela ainda que 
a data-limite para os fute-
bolistas convocados para o 
Mundial-2022 actuarem pe-
los respectivos clubes é 13 de 

Novembro, oito dias antes 
do início da prova.

Por fim, a FIFA informou 
ainda que no banco de su-
plentes não poderão estar 
mais de 26 pessoas: 15 jo-
gadores e 11 elementos do 
“staff”, um dos quais terá de 
ser obrigatoriamente o mé-
dico da equipa.

ESPANHA tem assegurada 
uma presença no calendário 
na Fórmula 1 até 2026, mas 
poderá ter agora mais um 
“palco” para juntar ao Circui-
to de Barcelona, na Catalunha. 
Em carta enviada esta quinta-
-feira a Stefano Domenicali, 
director-executivo e presi-
dente da Fórmula 1, o conse-
lheiro da Presidência, Justiça 
e do Interior da Comunidade 
de Madrid, Enrique López, 
demonstrou a intenção de a 
capital espanhola receber um 
Grande Prémio da modalidade 
num futuro próximo.

“É um privilégio meu 
escrever-vos em nome do 
governo da Comunidade de 
Madrid e expressar o nosso 
interesse em desenvolver um 
Grande Prémio de Fórmula 1 

em Madrid. Como vocês deve-
rão saber, a região de Madrid 
está a atravessar um grande 
momento de desenvolvimen-
to social e económico no con-
texto espanhol, mas também 
europeu. Temos recebido um 
crescente número de visi-
tantes de todo o mundo e os 
eventos desportivos são, cada 
vez mais, apreciados pela co-
munidade de Madrid”, come-
ça por referir Enrique López, 
explicando de seguida as vá-
rias vantagens que tornam a 
cidade um bom “palco” para 
a F1.

“Temos uma extensa e 
eficiente rede de transportes, 
um clima agradável, atracções 
culturais, gastronómicas e na-
turais de primeira classe, uma 
grande e excelente infra-es-

trutura de hotéis, bem como 
uma área comercial diversa. 
Mais importante que isso, os 
madridistas são uns excelentes 
anfitriões”, pode ler-se.

O conselheiro da Presi-
dência, Justiça e do Interior 
da Comunidade de Madrid 
afirma ainda que a realização 
de um Grande Prémio de Fór-
mula 1 na capital espanhola 
seria “um sucesso para todos 
os profissionais, instituições 
e companhias envolvidas no 
desenvolvimento da Fórmula 
1”, assim como “satisfatório 
para toda a região e cidadãos”. 
“Sem mais, gostaria de con-
firmar o nosso comprometi-
mento convosco quanto a este 
projeto, assim como a nossa 
disponibilidade para assinar os 
acordos apropriados com vista 

a promover esta corrida e ofe-
recer um grande espectáculo. 
Estamos prontos para traba-
lhar convosco e trazer a equipa 
Fórmula 1 a Madrid”, conclui. 
Recorde-se que Espanha já 
recebeu a Fórmula 1 por duas 
vezes esta temporada. O Cir-
cuito de Barcelona vai receber 
os testes de pré-temporada 
(realizados entre 23 a 25 de 
Fevereiro) e, posteriormen-
te, o Grande Prémio de Es-
panha (que teve lugar entre 
20 a 22 de Maio), para a sex-
ta ronda do Mundial de F1. 
Actualmente, o país tem dois 
pilotos a competir na Fórmula 
1: o bicampeão mundial Fer-
nando Alonso (Alpine), natu-
ral de Oviedo, e Carlos Sainz 
Jr. (Ferrari), que nasceu preci-
samente em Madrid.

FUTEBOL DE PRAIA VILANKULO-2022

Definidos jogos
de qualificação

O 
SORTEIO da fase de 
qualificação para o 
Campeonato Afri-
cano de Futebol de 
Praia foi realizado 

ontem em Vilankulo, palco 
da prova em Outubro. Mo-
çambique, como anfitrião, 
está isento desta fase, aguar-
dando pelos vencedores dos 
sete jogos de 14 países, con-
forme ditou o sorteio.

O Senegal, campeão em 
título, vai medir forças com 
o seu vizinho Camarões, sen-
do os senegaleses favoritos ao 
apuramento. 

O Marrocos, terceiro clas-
sificado do último CAN, terá 
pela frente a Costa do Marfim, 
que já ganhou um título em 
2015. Líbia e Nigéria, cada um 
com duas presenças no CAN, 
jogam entre si, numa elimi-
natória que promete muito 
interesse, tal como o embate 
entre Gana e Egipto. 

Na zona austral de África, 
Seychelles volta a cruzar com 
Madagáscar, numa elimina-
tória com rótulo de “ajuste 
de contas”, se se considerar 
que na campanha passada 
Seychelles afastou os malga-
xes para a surpresa de todos.

A Tanzania, com duas 
presenças no CAN, disputa a 
vaga com o estreante Malawi 
e é potencial favorito, en-
quanto as Ilhas Comores te-
rão pela frente o Uganda, que 
no CAN do Senegal caiu nas 
meias-finais aos pés de Mo-
çambique. 

Eis o resultado do sor-
teio: Seychelles-Madagáscar, 
Comores-Uganda,  Malawi-
-Tanzania, Líbia-Nigéria, 
Costa do Marfim-Marrocos, 
Camarões-Senegal e Gana-
-Egipto.

MOÇAMBIQUE VAI 
LUTAR PELO TÍTULO

Pedro Barca, ex-guarda-
-redes de futebol de praia, foi 
a figura escolhida para retirar 
as bolas da sorte no sorteio de 
ontem. Questionado sobre as 
expectativas de Moçambique 
como país anfitrião, Pedro 
Barca respondeu nos seguin-
tes termos:

“Relativamente a Mo-

Selecções africanas já conhecem adversários para apuramento ao CAN de Vilankulo

çambique, penso que temos 
uma equipa forte, com me-
lhores jogadores e melhor 
treinador, como demons-
trámos no CAN do Senegal 
e no Mundial de Moscovo. 
Em ambas as competições, 
aprendemos e ensinámos 
muita coisa. Na fase de qua-

lificação, há países favoritos, 
mas todos partem em igual-
dade de circunstâncias. As 
selecções do Senegal, Egipto 
e Marrocos são potenciais fa-
voritos”.

Pedro Barca representou 
as equipas de Mafalala, CAP 
e Tau-Tau, todas da capital, 

tendo sido campeão nesta 
última. Esteve ao serviço da 
Selecção Nacional no Senegal 
em Moscovo, onde terminou 
a sua carreira de jogador para 
agora abraçar a de treinador, 
depois de participar no pri-
meiro curso de treinadores 
de futebol de praia.

 MUNDIAL-2022

LIGA ESPANHOLA

Real-Barcelona a 16 de Outubro
O MAIS aguardado embate da 
Liga espanhola: Real Madrid-
-Barcelona realiza-se 16 de 
Outubro, ditou o sorteio da 
edição 2022-2023 realizado 
quinta-feira.

Nesse “clássico” tão espe-
rado, o campeão Real Madrid 
será o anfitrião, esperando-se 
lotação máxima no Estádio 
Santiago Bernabéu. A segun-
da partida, no Camp Nou, vai 
acontecer a 19 de Março. 

Mas muito antes será dado o 
pontapé de saída, a 14 de Agos-
to, com os “merengues” a visi-
tarem o recém-promovido Al-
mería, enquanto os “catalães” 
recebem o Rayo Vallecano. 

Por motivos de segurança, 
a La Liga determinou que dois 
clubes da mesma cidade não 
podem jogar em casa ao mes-
mo tempo e que se devem evi-
tar jogos nos fins-de-semanas Real e Barcelona fazem o primeiro embate no Santiago Bernabéu. 

FIFA autoriza 26 jogadores por selecção

Madrid candidato a receber Fórmula 1

em que haja festividades lo-
cais. O Espanhol pediu para 
ter a primeira jornada fora de 
casa; o Celta de Vigo quis ser 
visitante nas rondas que se vão 
disputar nas duas primeiras 
semanas de Setembro devido 

a um concerto nos Balaídos; e, 
por último, o Villarreal pediu 
para fazer o máximo número 
de jogos possíveis fora de casa 
na primeira volta, já que o La 
Cerâmica vai estar em obras 
até ao final do ano civil. Peran-

te isto tudo, a La Liga vai voltar 
a ter um calendário assimétri-
co, feito para acomodar todos 
os pedidos.  

Recorde-se que, tal como 
grande parte dos campeonatos 
europeus, a La Liga também 
vai parar no Inverno devido 
ao “Mundial”. Assim, a última 
jornada será a 9 de Novembro, 
com o reatamento a acontecer 
a 29 de Dezembro. Durante 
este tempo, a La Liga vai de-
finir particulares nos Estados 
Unidos e México, como acção 
de promoção do campeonato.

Jogos da primeira jornada: 
Athletic Bilbao-Maiorca, Bar-
celona-Rayo Vallecano, Bétis 
-Elche, Celta de Vigo-Espa-
nhol, Cádiz-Real Sociedad, 
Osasuna-Sevilha, Almería-
-Real Madrid, Getafe-Atlético 
Madrid, Valladolid-Villarreal e 
Valência- Girona.

JÁ VENDIDOS 1.2 
MILHÃO DE BILHETES

O secretário-geral do co-
mité organizador do Mun-
dial, Hassan Al-Thawadi, 
anunciou  que o número 
de bilhetes vendidos para a 
competição situa-se já em 
1.2 milhão, após a segunda 
fase de comercialização.

“Penso que se trata de 
uma procura recorde. As 
pessoas compram e têm 
vontade de vir, sem dúvida. 
Vamos tentar criar um am-
biente que traga benefícios 
económicos, mas que seja 
também acessível aos adep-
tos, um equilíbrio que não é 
fácil”, disse o responsável, 
num evento realizado no 
Qatar.

Desde o início da venda 
de ingressos, foram regis-
tados cerca de 40 milhões 
de pedidos, restando agora 
dois milhões de bilhetes dis-
poníveis para a terceira fase 
de comercialização, além 
de um milhão destinados à 
FIFA, outras entidades e pa-
trocinadores.

O Mundial-2022 realiza-
-se no Qatar, entre 21 de No-
vembro e 18 de Dezembro. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
QUINTA jornada do 
Campeonato Nacio-
nal de Futebol abre 
esta tarde (14.00 ho-
ras) com dois jogos, 

um em Vilankulo e outro em 
Nacala.

No norte de Inhambane há 
um ilustre visitante, o Ferro-
viário de Maputo, que vai medir 
forças com a aflita equipa da AD 
Vilankulo.

Separados por apenas dois 
pontos (5/3) a maior para os 
“locomotivas”, os dois conjun-
tos não vivem bons momentos 
no Moçambola, pelo que hoje 
precisam a todo o custo ganhar. 
A turma da capital, crónica can-
didata ao título, tem cinco pon-
tos, em sétimo lugar, enquanto 
os “hidrocarbonetos” somam 
apenas três, em 10.° posto.

A vaga de maus resultados 
começa a pressionar a equipa 
técnica da AD Vilankulo, com 
o desempenho de Eurico da 
Conceição no comando técnico 
a ser questionado, não só pela 
massa associativa, como pela 
direcção e o principal parceiro 
do clube.

Hoje, a missão antevê-se 
ainda mais difícil para o repre-

Deslocação complicada
do Ferroviário a Vilankulo

sentante de Inhambane, mas 
uma vitória pode devolver a 
confiança, não só a equipa téc-
nica, mas também no seio dos 
jogadores para o resto do cam-
peonato.

Em Nacala terá lugar o em-
bate entre os Ferroviários de 
Nacala e da Beira, ambos a pas-

sar por dificuldades exibicio-
nais e também de pontos. Os 
beirenses somam cinco pontos, 
mais dois que o adversário, cujo 
treinador, Artur Macassar “Tu-
rito”, tem praticamente a der-
radeira oportunidade de con-
vencer a massa associativa de 
que é o homem certo no lugar 

certo.
A jornada prossegue ama-

nhã com mais quatro partidas. 
Uma das mais interessantes 
terá lugar em Nampula, onde o 
Ferroviário local recebe a União 
Desportiva do Songo, líder da 
prova. 

É um jogo entre duas equi-

pas invictas na prova e que 
lutam pelo título. Os “hidroe-
létricos” chegam à capital do 
norte ferido no seu orgulho, 
depois do descalabro, quarta-
-feira, na Taça de Moçambique 
aos pés do modesto Ferroviário 
de Moatize.

Em Quelimane, o Costa do 
Sol, uma das três equipas invic-
tas na prova, mede forças com o 
Matchedje de Mocuba, último 
posicionado sem qualquer pon-
to e já com nove golos sofridos, 
contra apenas dois marcados. 
Mesmo se assumindo a sede 
dos “militares” pela vitória, o 
favoritismo dos “canarinhos” é 
inquestionável.

O quarto classificado, Fer-
roviário de Lichinga, sete pon-
tos, recebe amanhã a campeã 
em título Black Bulls, abaixo do 
seu potencial, com cinco pon-
tos.

A Liga Desportiva, quatro 
pontos, em oitavo lugar, e o 
Incomáti, penúltimo com me-
nos um ponto, têm encontro 
marcado para hoje, na Matola 
“C”. Quem vencer o desafio 
distancia-se do adversário di-
recto na luta pela permanência 
na prova.

Fer. Maputo é obrigado a ganhar em Vilankulo para recuperar o terreno que tem vindo a perder

O ANTIGO futebolista e actual 
seleccionador nacional, Chi-
quinho Conde, não conseguiu 
segurar lágrimas, ontem, na 
homenagem que lhe foi pres-
tada pela Sociedade do Notícias 
por ocasião dos 35 anos do de-
safio, tendo frisado que “con-
fesso que estou estupefacto e 
emocionado”.

O antigo capitão dos 
“Mambas”, apoderado pela 
emoção, realçou que “vai me 
ser difícil gerir isto, pois é a pri-
meira vez que recebo homena-
gem de personalidades tão no-
bres como vocês, os jornalistas. 
Isso para mim enche-me de 
orgulho.

Quero agradecer o vosso 
gesto de reconhecimento, é tão 
profundo que me deixa bas-
tante feliz. Já fui reconhecido 
pelas pessoas anónimas do fu-
tebol, mas ser reconhecido pe-
las vossas excelências, jornalis-
tas, críticos, que muitas vezes 
ajudaram-me muito a crescer 
como homem, como jogador 
e como treinador, através das 
crónicas e entrevistas, muitas 
delas positivas que negativas, é 
indescritível, por isso quero, do 
fundo do meu coração, agra-

decer esse vosso gesto. É lou-
vável e é um marco para mim, 
na minha memória”, rematou 
Chiquinho, visivelmente emo-
cionado.

35 ANOS CELEBRANDO O 
DESPORTO

 O director do desafio, Al-
miro Santos, disse, por sua vez, 
que “nos 35 anos de desafio 
celebramos essencialmente o 
desporto. Celebramos as der-
rotas que nos humanizam e 
nos enobrecem. Celebramos os 
empates que nos igualam e nos 
irmanam. Celebramos também 
as vitórias que nos glorificam, 
mas sobretudo nos dão lições 
de humildade. Igualmente 
celebramos a resiliência e até 
a teimosia de alguns dos que 
aqui estão e de outros que já 
aqui não estão. Celebramos a 
vida daqueles que se molda-
ram nesta trajectória de cres-
cimento e de afirmação como 
jornal, mas também daquelas 
vidas que precocemente se au-
sentaram, como a de Boavida 
Funjua, felizmente deixando o 
inestimável legado da militân-
cia e  resistência”.

Sublinhou que “celebra-
mos 35 dos 47 anos da Inde-
pendência de um país também 
projectado e conhecido pelo 
desporto, com particular re-
levo e substância para as duas 
figuras que hoje homenagea-
mos, Chiquinho Conde e Maria 
de Lurdes Mutola.

Ambos construíram, por 
mérito e esforço próprios, duas 
carreiras de sucesso. Cada um 
na modalidade desportiva que 
abraçou, com desmesurada 
paixão e arrebatamento. Chi-
quinho foi simplesmente o 
primeiro futebolista moçambi-
cano do pós-independência a 
transferir-se legalmente para o 
estrangeiro, onde brilhou e fez 
brilhar Moçambique, desde o 
Belenenses, Vitória de Setúbal, 
Sporting Clube de Portugal, 
Sporting de Braga, Alverca, 
Portimonense, Montijo e Imor-
tal, em Portugal; New England 
Revolution e Tampa Bay nos 
Estados Unidos da América, e 
ainda o Creteil da França. Ar-
riscamo-nos a dizer que muitos 
dos que seguiram as peugadas a 
ele devem a audácia e  determi-
nação. Desbravou o caminho”, 
completou Almiro Santos.

CHIQUINHO CONDE,  NOS 35 ANOS DO DESAFIO

COM MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Este tributo 
enche-me de orgulho

PR condecora 
sete desportistas

Desportivo e Mahafil em confronto directo pela subida

Chiquinho Conde ladeado pelo director do desafio (esquerda) e pelo PCA do Notícias no momento 
do corte do bolo por ocasião dos 35 anos do jornal desportivo

( J
. M
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h
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)

SETE desportistas foram quin-
ta-feira condecorados pelo 
Presidente da República com a 
medalha de Mérito Desportivo 
no âmbito das celebrações dos 
47 anos da Independência Na-
cional que hoje se assinala em 
todo o país.

Trata-se das pugilistas Al-
cinda Panguana e Rady Gra-
mane, que recentemente bri-
lharam no “Mundial” de Boxe 
Feminino que teve lugar em 
Istambul, na Turquia onde 
conqusitram medalhas de 
prata e de bronze, respectiva-

mente. Os restantes cinco são 
antigo seleccionador nacional 
de futebol, Belmiro Caeta-
no Dias (a título póstumo), o 
judoca Edson Madeira, o pa-
tinador Donaldo Salvador, o 
ex-basquetista Nuno Narcy e o 
reputado jornalista desportivo, 
Renato Caldeira.

Em comunicado de im-
prensa da Presidência da Re-
pública recebido na nossa 
Redacção, sublinha que o Pre-
sidente Nyusi distinguiu estas 
personalidades em reconhe-
cimento de méritos excepcio-

nais revelados na prática do 
desporto, através da qual se 
prestigia o país na expansão 
das infra-estruturas desporti-
vas, no trabalho significativo 
para a massificação e desen-
volvimento de talentos para a 
área desportiva.

A Medalha de Mérito Des-
portivo é a mais alta conde-
coração na área desportiva do 
país . Para além do desporto, 
o estadista moçambicano dis-
tinguiu centenas de outras 
personalidades que se desta-
caram em diferentes áreas. Alcinda e Rady entre as distinguidas

O RELVADO do Mahafil aco-
lhe hoje, a partir das 15 horas, 
o duelo entre a equipa da casa 
e o Desportivo, inserido na 
11.a jornada do Campeonato 
Nacional da II Divisão - fase 
da Cidade de Maputo. Os dois 
conjuntos estão igualados na 
classificação com 17 pontos 
cada, pelo que quem vencer 
ganha vantagem no confron-
to directo pelo apuramento à 
fase regional.

À frente dos dois emble-
mas estão apenas Black Bulls 
e Matchedje, que somam res-
pectivamente 27 e 19 pontos, 
havendo a referir que os “tou-
ros” não jogam para a qualifi-
cação ao “Moçambola”, uma 
vez representados pela sua 
equipa principal. Duas equi-
pas apuram-se para a fase re-
gional.

O Mahafil está num pe-
ríodo de graça, enquanto o 
Desportivo averbou jornada 
passada a primeira derrota na 
prova. O Matchedje vai jogar 
com o Estrela Vermelha, 15 
pontos, a partir das 13 horas, 
no campo da Black Bulls em 
Tchumene, mesmo palco que 
a partir das 15 horas vai aco-
lher o embate entre a turma 
da casa e o Maxaquene (16 
pontos).

O Nacional, também com 
16 pontos, visita Águias Espe-
ciais, doze pontos, no Estádio 
da Machava. Outras partidas 
da jornada são Racing - 1.° de 
Maio, no campo da segunda 
equipa; Costa do Sol - Ferro-

viário das Mahotas, no relva-
do dos “canarinhos”; Vulcano 
- Ferroviário B, no campo do 
Zixaxa, e Liga B - Académica, 
no campo do Afrin.

Tete deliberou esta sema-
na penalizar com derrota as 
equipas do Chingale e FC de 
Bagamoio por terem faltado 
ao jogo entre si na semana 
passada alegando de forma 
não oficial que o campo 25 de 
Setembro estava interditado.

O órgão disciplinar argu-
mentou que os dois clubes 
tomaram conhecimento, 
através de comunicado, da 
alteração do local do jogo e 
não se pronunciaram, mes-
mo depois de chamadas te-
lefónicas confirmando a rea-
lização da partida.

Para além da derrota, os 
clubes foram penalizados 
com multa de trinta mil me-
ticais, mais mil meticais de 
custos de protecção, seis mil 
ao Conselho Municipal da 
Cidade de Moatize e 759 me-
ticais de custas processuais. 
A decisão não tem recur-
so, segundo deliberação do 
Conselho de Disciplina.

O campeonato é liderado 
pelo Ferroviário de Moatize, 
com nove pontos; Chingale e 
FC Lion de Missaua têm seis 
pontos cada; UD Songo soma 
cinco pontos; Desportivo 
quatro, FC Bagamoio três, 
Águias de Angónia um, e 3 de 
Janeiro ainda não pontuou.

LÍDER JOGA COM ÚLTIMO 
NA ZAMBÉZIA

Na Província da Zambé-
zia, o Ferroviário de Queli-
mane, doze pontos em qua-

tro jornadas, recebe hoje, no 
seu campo, a partir das 13.00 
horas, o último classificado, 
Ferroviário de Nicoadala, 
com apenas um ponto, em 
desafio da quinta jornada.

Também hoje, sábado, 
AD 3 de Fevereiro vai medir 
forças com Sporting de Que-
limane, a seguir a partida en-
tre Ferroviário de Quelimane 
e seu homónimo de Nicoa-
dala.

O 1.° de Maio, segundo 
posicionado com dez pon-
tos, vai enfrentar amanhã em 
Mocuba o Sumeia FC, nove 
pontos. Também amanhã 
terá lugar no campo distrital 
de Namacurra o desafio entre 
Efwua de Namacurra, cinco 
pontos, e Matchedje de Mo-
cuba B, três pontos.

TAÇA E CAMPEONATO EM 
GAZA

Na província de Gaza, o 
fim-de-semana está reser-
vado para jogos da Taça de 
Moçambique e Campeona-
to Nacional da II Divisão. 
Hoje, sábado, para a segun-
da maior prova do país, em 
Mabalane, a equipa da Peni-
tenciária recebe Limpopo FC 
e no Chibuto a turma da casa 
joga com Xilembene.

Para a terceira jornada 
do campeonato, na cidade 
de Xai-Xai, Águias Especiais 
batem-se com Clube de Gaza 
e amanhã, domingo, Zon-
goene vai enfrentar Bilene.

XIMANGANINE FC E 
DESPORTIVO DA MATOLA 
JOGAM LIDERANÇA

As equipas do Desportivo 
da Matola e Ximanganine FC 
protagonizam o duelo pela 
liderança da Série B no Cam-
peonato da Província de Ma-
puto. O duelo está agendado 
para o campo do Afrin a partir 
das 14.00 horas. Os matolen-
ses somam doze pontos, me-
nos um que a equipa do bairro 
Fomento, também do Muni-
cípio da Matola.

Em queda na classificação, 

Mama’s Food, seis pontos, vai 
jogar no campo da Texlom 
com Clube de Marracuene, 
um ponto, e Associação Jeito 
FC recebe em Ressano Garcia 

o Clube dos Amigos, um pon-
to.

Pela série A, o líder ESFA, 
treze pontos, joga em Boane 
com Atlético de Marracuene, 
sete pontos. O segundo posi-
cionado, Clube da Manhiça, 
recebe Cross United, cinco 
pontos, e Clube de Corru-
mane, sete pontos, vai a sede 
distrital de Moamba enfrentar 
Timbercity, um ponto.

FERROVIÁRIO DE MOATIZE 
RECEBE DESPORTIVO

Em Tete, após eliminar 

quarta-feira passada a União 
Desportiva do Songo da Taça 
de Moçambique, o Ferroviá-
rio de Moatize, líder destaca-
do com nove pontos, recebe 

amanhã o Desportivo de Tete, 
quatro pontos, em desafio da 
quinta jornada do campeo-
nato.

A ronda começa a ser 
disputada hoje, sábado. No 
campo da Zona Norte, a 
União Desportiva do Songo B 
joga com Chingale e no cam-
po do Desportivo 3 de Janeiro 
terá pela frente FC Angónia. 
Em Moatize, FC de Bagamoio 
bate-se com Águias de Angó-
nia.

Entretanto, o Conselho 
de Disciplina da Associa-
ção Provincial de Futebol de 

Encontro de alto risco entre Mahafil e Desportivo anima jornada na cidade de Maputo

O TENISTA Bruno Nhavene conseguiu finalmente uma nova 
bolsa para estudar e jogar nos Estados Unidos da América (EUA) 
durante os próximos quatro anos, concretamente no Cowley 
College, no Arkansas City.

Aos 20 anos de idade, Nhavene rumou na passada quinta-
-feira para os EUA esperançoso em concretizar o sonho que nu-
tre desde criança, que é de se tornar num dos melhores tenistas 
africano e do mundo. 

A bolsa surge um ano e meio depois de ter regressado do 
Centro do Alto-Rendimento, em Marrocos, onde permaneceu 
seis anos através de uma primeira carteira atribuída pela Federa-
ção Internacional de Ténis (ITF na sigla inglesa) com apoio da So-
lidariedade Olímpica Internacional (SOI) e instituição que gere a 
modalidade ao nível nacional (FMT).

Nascido numa família de tenistas e inspirado no seu pai (Ar-
mindo Nhavene), que foi campeão nacional, Bruno detém a po-
sição 1418 no ranking mundial de seniores ao alcançar a final, em 
pares, num dos dois torneios internacionais “Futures” inseridos 
no Standard Bank Open, que Maputo acolheu em 2019. 

Esteve entre os 200 melhores tenistas juniores do mundo e 10 
africanos com a participação em vários torneios internacionais 
da categoria enquanto bolseiro no Centro de Alto-Rendimento 
em Marrocos, estatuto que chamou atenção de vários olheiros 
internacionais, com destaque para os americanos, que acabaram 
por lhe atribuir a bolsa. Neste processo teve o apoio incondicio-
nal dos seus pais e da Federação Moçambicana de Ténis.

Bruno Nhavene
bolseiro nos EUA

Em primeiro plano, Bruno Nhavene inicia uma nova etapa na sua carreira nos EUA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Ajuda chega
às vítimas do sismo 
A AJUDA começou a chegar ontem às aldeias devastadas do 
sudeste do Afeganistão, mas milhares de sobreviventes per-
maneciam desabrigados, sem comida ou água, três dias após 
o terramoto mais mortal do Afeganistão em mais de duas
décadas. O sismo de 5,9 graus de magnitude que atingiu, na
quarta-feira, esta região empobrecida e isolada na fronteira
com o Paquistão, deixou 1150 mortos, três mil feridos e mi-
lhares de desabrigados, segundo o balanço actualizado. As
operações de socorro são complicadas pelo isolamento da
região e pelo clima. As chuvas causaram deslizamentos de
terra que retardam a entrega de ajuda e danificaram linhas
telefónicas e eléctricas.

Mais de 30 mil deslocados 
no Burquina Faso
MAIS de 30 mil pessoas estão deslocadas devido ao ataque 
terrorista da noite de 11 para 12 de Junho no norte do Bur-
quina Faso, em que morreram 86 pessoas, segundo os mais 
recentes números das autoridades do país. Segundo o Con-
selho Nacional de Emergências e Reabilitação do Governo do 
Burquina Faso, o número de deslocados é de 30.211, mais de 
64% dos quais são crianças, entre as quais cerca de 35% têm 
menos de cinco anos. Mais de 73% dos deslocados são da lo-
calidade atacada, Seytenga, situada 40 quilómetros de Dori 
(a capital da região do Sahel) e a cerca de 10 quilómetros da 
fronteira com o Níger, embora os afectados sejam provenien-
tes de um total de 27 localidades da zona.

PT teme por segurança 
de Lula da Silva
UM alto responsável do Partido dos Trabalhadores (PT) bra-
sileiro manifestou preocupação com a segurança do anti-
go Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha 
eleitoral devido a um alegado desespero da extrema-direita 
liderada pelo actual Presidente, Jair Bolsonaro. “Estamos, 
sim, preocupados com a vida do presidente [Lula da Silva]”, 
assegurou Aloísio Mercadante, coordenador do programa de 
Governo do PT, em entrevista à agência de notícias espanho-
la Efe. Mercadante disse que Bolsonaro e os seus seguidores 
“sabem que vão perder a eleição presidencial” em Outubro e 
“estão desesperados”.

Mediador da CEDEAO 
retorna ao Mali
O MEDIADOR da Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) deslocou-se quinta-feira ao Mali 
para novas conversações destinadas a resolver as diferenças 
entre a organização regional e a junta no poder em Bamako, 
segundo fontes diplomáticas. O ex-Presidente nigeriano 
Goodluck Jonathan encontrou-se com várias autoridades 
malianas para procurar uma solução, indicou um diplomata 
do bloco, citado pela AFP. As conversações de Jonathan no 
Mali aconteceram 10 dias antes de uma cimeira da CEDEAO, 
agendada para 3 de Julho em Acra, capital do Gana, onde se 
espera que seja decidida a manutenção ou o levantamento 
das duras sanções comerciais e financeiras impostas ao Mali 
em 9 de Janeiro último.

O 
ANTIGO Presiden-
te de Angola, José 
Eduardo dos Santos, 
foi internado quin-
ta-feira nos cuidados 

intensivos (UCI) de uma uni-
dade hospitalar em Barcelona, 
a cidade espanhola onde tem 
residido nos últimos tempos. 

A decisão foi motivada por 
deterioração do estado de saú-
de de José Eduardo dos Santos 
e a sua situação é considerada 
muito grave, segundo a agên-
cia de notícias Lusa, citando 
fonte próxima do antigo Chefe 
de Estado.

Ontem, o Presidente an-
golano, João Lourenço, falou, 
por telefone com a antiga pri-

José Eduardo dos Santos 
hospitalizado em UCI

meira-dama sobre o estado de 
saúde de Eduardo dos Santos.

Segundo uma nota na pá-
gina de Facebook da Presi-
dência da República angolana, 
João Lourenço telefonou a Ana 
Paula dos Santos “em gesto de 
solidariedade” face às notícias 
relativas à deterioração do es-
tado de saúde do ex-Chefe de 
Estado.

Informações ontem re-
colhidas pela Lusa de fonte 
próxima de José Eduardo dos 
Santos indicam que o anti-
go Presidente permanece nos 
cuidados intensivos no Centro 
Médico Teknon, em Barcelo-
na, estando sedado e em esta-
do estável e acompanhado por 

alguns dos seus filhos.
Após uma estada em An-

gola, Dos Santos regressou no 
dia 7 de Março a Barcelona, 
onde há vários anos recebe 
cuidados médicos. O ex-Pre-
sidente angolano tem lutado 
contra o cancro nos últimos 
anos.

José Eduardo dos San-
tos, 79 anos, foi Presidente de 
Angola de 1979 a 2017. Em 11 
de Março de 2016, anunciou 
que deixaria a carreira política 
dois anos mais tarde, quando 
completasse 76 anos. Porém, 
acabou deixando o cargo em 
Setembro de 2017, sendo su-
cedido por João Lourenço. 
(LUSA/CNN)José Eduardo dos Santos

O INSTITUTO Nacional de Doenças 
Transmissíveis (NICD) da África do Sul 
pediu ontem ao Governo que tome medi-
das de contenção do novo vírus da varíola 
dos macacos (“monkeypox”), confirma-
do no país.

Em declarações a jornalistas, os cien-
tistas do NICD alertaram também para a 
possibilidade de ocorrência de mais casos 
do novo vírus nos próximos dias.

As autoridades da Saúde sul-africa-
nas identificaram quinta-feira o primeiro 
caso da varíola dos macacos em Joanes-
burgo, a capital económica do país.

“O paciente é um homem de 30 anos 
de Joanesburgo que não tem histórico de 
viagens, o que significa que não pode ser 
atribuído a ter sido adquirido fora da Áfri-
ca do Sul”, anunciou o ministro sul-afri-
cano da Saúde, Joe Phaahla.

O governante referiu que o caso foi 
confirmado por testes realizados pelos 
Serviços Laboratoriais de Saúde Pública, 
acrescentando estar em curso o rastrea-
mento de contactos.

De acordo com as autoridades 
da Saúde, a manifestação clínica da 
“monkeypox” é geralmente ligeira, com 
a maioria das pessoas infectadas a recu-
perar da doença em poucas semanas.

Os sintomas incluem febre, dor de 
cabeça, dores musculares e nas costas, 
nódulos linfáticos inchados, calafrios, 
exaustão, evoluindo para erupção cutâ-
nea.

O período de incubação é tipicamente 
de seis a 16 dias, mas pode chegar aos 21 
e, quando a crosta das erupções cutâneas 
cai, a pessoa infectada deixa de poder 
contagiar. - (LUSA)

O PRIMEIRO-MINISTRO britânico e presiden-
te cessante da Commonwealth, Boris Johnson, 
promete investir este ano mais de 370 milhões 
de libras (cerca de 29 mil milhões de meticais) 
para reforçar a segurança alimentar global, 
incluindo 130 milhões (10,1 mil milhões) para 
o Programa Mundial de Alimentação (PMA).
Johnson disse ainda que apoia o plano das Na-
ções Unidas para recuperar os cereais que ac-
tualmente se encontram retidos na Ucrânia.
O chefe do Governo britânico discursava on-
tem, em Kigali, Ruanda, na abertura da 26.ª
Cimeira dos Chefes de Estado e de Gover-
no da Commonwealth, na qual Moçambi-
que participa com uma delegação chefiada
pelo Primeiro-Ministro, Adriano Maleiane.
Johnson frisou que a Commonweal-
th é uma organização que unida pode
defender o mundo de injustiças.
Segundo o Primeiro-Ministro britânico, “se
houver alguém que duvide da capacidade da
Commonwealth de falar em uma só voz”,

basta recordar que foi em 2020 que o Reino 
Unido emitiu a primeira Declaração Conjunta 
de todos os 54 membros da organização pe-
rante o Conselho de Direitos Humanos, em 
Genebra.

A cimeira foi aberta oficialmen-
te por Paul Kagame, Presidente do país 
anfitrião e novo timoneiro da orga-
nização para os próximos dois anos. 
Kagame pediu aos membros para se con-
centrarem nos desafios que os habi-
tantes dos países-membros da orga-
nização enfrentam, cujas vidas foram 
prejudicadas pela pandemia da Covid-19. 
A cerimónia de abertura também contou 
com a presença de Charles Príncipe de Ga-
les, representando a Rainha Elizabeth II; da 
secretária-geral da Commonwealth, Patricia 
Scotland; Chefes de Estado e representan-
tes e líderes de 53 países, convidados, entre 
os quais o Emir do Qatar, convidado espe-
cialmente pelo Presidente Kagame. (AIM) 

VARÍOLA DOS MACACOS CIMEIRA DA COMMONWEALTH 

África do Sul 
confirma primeiro 
caso em Joanesburgo

PM britânico promete 
fundos para combater fome

MESMO inédita, a vitória de 
um candidato de esquerda nas 
eleições presidenciais da Co-
lômbia fez ecoar pela América 
Latina uma memória política 
recente. Ao derrotar o populis-
ta Rodolfo Hernández na vota-
ção de domingo, 19 de Junho, o 
ex-guerrilheiro Gustavo Petro 
tornou-se o mais novo repre-
sentante do que alguns analis-
tas já consideram uma “nova 
onda rosa” - referência ao 
movimento político e eleitoral 
que levou líderes de esquer-
da ao comando dos principais 
países da região na viragem 
do milénio. Segundo analistas, 
trata-se de uma “mudança de 
maré” provocada pelo descon-
tentamento com governantes 
anteriores.

A vitória de Gustavo Pe-
tro na Colômbia, que se pode 
somar a de Luiz Inácio Lula da 
Silva no Brasil em Outubro, 
consolida o regresso da esquer-
da ao poder na América Latina, 
no meio do descontentamento 
social com o “establishment” 
e à crise económica agravada 
pela pandemia da Covid-19.

Petro, primeiro Presidente 
colombiano de esquerda, foi 

eleito com a promessa de for-
talecer o Estado para melhorar 
a saúde e a educação, aumentar 
os impostos aos ricos, além de 
priorizar as energias limpas.

Antes da Colômbia, a es-
querda retornou ao poder na 
Argentina (Alberto Fernán-
dez), Bolívia (Luis Arce), Chi-
le (Gabriel Boric), Honduras 
(Xiomara Castro), México (An-
drés Manuel López Obrador) e 
Peru (Pedro Castillo), na maio-
ria dos casos, distante da ala 
mais radical seguida por Cuba, 
Nicarágua e Venezuela.

O Brasil somar-se-á a essa 
onda se o ex-Presidente Luiz 
Inácio “Lula” da Silva (2003-
2011) vencer a ultra-direita de 
Jair Bolsonaro, como prevêem 
as pesquisas.

A eleição de Petro “é um 
reflexo da frustração do povo 
com a classe política tradicio-
nal (...) e a preocupação do 
povo de que a democracia não 
está a responder às necessida-
des e desejos mais básicos do 
povo”, comentou à AFP Jason 
Marczak, do Centro Adrienne 
Arsht para a América Latina, 
nos Estados Unidos.

“Esta preocupação foi am-

pliada pela pandemia e pe-
las consequências da guerra 
na Ucrânia, com o aumento 
dos preços dos alimentos, dos 
combustíveis e a inflação”, 
afirmou Marczak.

Para Oliver Stuenkel, pro-
fessor de Relações Interna-
cionais da Fundação Getúlio 
Vargas em São Paulo, a região 
atravessa um período de rejei-
ção ao “establishment” que fa-
vorece aos “outsiders”, sejam 
de direita ou de esquerda.

Os desafios económicos 
encorajam “o discurso de um 
Estado mais presente para 
combater a desigualdade e nis-
so a esquerda tem vantagem”.

Por isso, “numa eleição 
tão apertada, muitas vezes” a 
esquerda “acaba prevalecen-
do, como ocorreu no Peru e no 
Chile”, acrescenta Stuenkel.

PETRO E BORIC, UMA 
“ESQUERDA DIFERENTE”
Ainda que o fenómeno 

ecoe a “onda rosa” que colo-
riu o mapa regional há duas 
décadas, analistas apontam 
diferenças. “É uma esquerda 
diferente daquela que se ins-
talou na América Latina a par-

Os direitos das mulhe-
res, da comunidade LGTB+ e a 
igualdade racial também ga-
nharam maior importância, 
mas não de maneira unifor-
me: Pedro Castillo, no Peru, e 
Daniel Ortega, na Nicarágua, 
mantém posturas conservado-
ras a este respeito. “Há tantas 
diferenças que não é correcto 
falar de uma só esquerda la-
tino-americana e de um pro-
gressismo latino-americano”, 
disse o internacionalista Juan 
Pablo Prado Lallande.

Isto se reflecte também na 
relação com países como Cuba, 
Nicarágua e Venezuela.

“Para as esquerdas da re-
gião, a Venezuela sempre vai 
ser um peso a carregar e parte 
das campanhas tem sido ba-
sicamente o afastamento do 
governo de Nicolás Maduro”, 
baseado em um modelo “auto-

ritário”, segundo Espinoza.

DESAFIOS ECONÓMICOS
Após a vitória de Petro, vá-

rios líderes previram uma nova 
era de integração latino-ame-
ricana. “Ficaremos muito con-
tentes! (quando Lula vencer)”, 
celebrou o mexicano Andrés 

Manuel López Obrador.
Uma vitória de Lula per-

mitiria restituir “o diálogo re-
gional, que hoje não existe”, 
indica Stuenkel, que cita como 
exemplo a fria relação entre 
Bolsonaro e o argentino Alber-
to Fernández.

O analista prevê, no entan-
to, importantes desafios devi-
do a uma conjuntura macroe-
conómica menos favorável que 
nos anos 2000. “Os anos 2000 
foram uma época altamen-
te benéfica para quem estava 
no governo. Era muito fácil se 
reeleger, em função dos preços 
altos das ‘commodities’, que 
geravam a oportunidade de 
aumentar o gasto público e ob-
ter altas taxas de aprovação”, 
aponta Stuenkel.

A Comissão Económica 
para a América Latina (CE-
PAL) projecta um crescimento 
de 1,8% para América Latina 
e Caraibas em 2022, apesar de 
um aumento da pobreza (de 
29,8%, em 2018, a 33,7%, em 
2022) e da pobreza extrema 
(10,4%, em 2018, a 14,9%, em 
2022), especialmente no Méxi-
co, Colómbia, Brasil e Paraguai. 
- (AGÊNCIA ESTADO/ AFP)

tir da vitória de Hugo Chávez 
em 1998, na Venezuela, Lula 
(2002), no Brasil, Ricardo La-
gos (1999), Michelle Bachelet 
(2006) no Chile, e os Kirchner 
(2003), na Argentina”, afirma 
Rodrigo Espinoza, analista po-
lítico da Universidade Diego 
Portales do Chile.

A actual, “olha mais para 
o futuro, não somente para a
superação da pandemia e da
crise, mas também com uma
agenda ambiental importan-
te”, acrescenta Espinoza, que
vê pontos em comum sobretu-
do entre Boric e Petro.

Lula, cuja campanha se 

centra em exaltar os programas 
sociais que o ajudaram a tirar 
cerca de 30 milhões de bra-
sileiros da pobreza, também 
prioriza, nos seus discursos, a 
defesa da Amazónia e dos po-
vos indígenas, ao contrário de 
Bolsonaro e sua criticada polí-
tica ambiental.

A vitória de Petro e o fortalecimento da esquerda na América Latina

Além de levar a esquerda ao poder, os colombianos elegeram, junto com Petro, a primeira mulher negra, Francia Márquez, 
para a vice-presidência
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