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ACIDENTE DE VIAÇÃO DA MANHIÇA

A sentença do caso do acidente de Tavira, na Manhiça, foi lida ontem no Tribunal Judicial local

A

ocorrido ano passado no distrito da Manhiça, província de
Maputo, no qual perderam a
vida 31 pessoas.
A decisão foi tomada pelo
Tribunal Judicial do Distrito,
que condenou ainda a empre-

sa transportadora e o respectivo motorista, Carlos Mugodoi, a um ano e oito meses de
prisão convertíveis em multa.
Tal como soube o “Notícias”,
o condutor do autocarro foi
condenado por ter sido prova-

da a sua culpa no acidente.
O Tribunal fundamenta
que a Empresa de Transportes Nhancale foi condenada
porque o autocarro sinistrado
não tinha o seguro em dia e a
EMOSE penalizada por não ter

avisado à transportadora para
proceder à renovação da apólice.
Para além das vítimas mortais o acidente causou ainda 20
feridos, 12 dos quais com gravidade, e avultados danos materiais.
A juíza Mariza Saiete, que
julgou o caso, absolveu Lino
Faife, condutor do camião com
o qual o autocarro da transportadora Nhancale embateu.
As famílias das vítimas haviam pedido mais de 120 milhões de meticais de indemnização, mas o tribunal reduziu
o valor para 33.854.000,00
meticais.
A Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM) constituiu-se assistente no processo em defesa dos interesses das
vítimas e seus familiares.
O Tribunal considerou ainda que a pena aplicada a Carlos
Mugodoi foi branda pelo facto
de este não ter antecedentes
criminais e justificou a absolvição do Lino Faife por não ter
sido provado o grau do seu envolvimento no desastre.
O sinistro ocorreu no dia
3 de Junho de 2021 e envolveu
um autocarro de marca Zongtongbus, da empresa de transporte de passageiros de longo
curso e um camião de carga de
marca Mercedes Benz.

PRODUTO DE CORRUPÇÃO

Recuperados 200 mil milhões

O Gabinete Central de Recuperação de Activos é tutelado pela PGR
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DUZENTOS e cinco mil milhões de meticais resultantes
de casos de corrupção foram
recuperados, ano passado,
pelo Gabinete Central de Recuperação de Activos (GCRA).
Dados partilhados por

Amélia Machava, Procuradora-Geral-Adjunta e directora
do Gabinete Central de Recuperação de Activos, indicam
que no período em análise
foram recuperados 104 veículos e 44 imóveis considerados

produtos de corrupção.
Os bens passaram da esfera individual para o Estado,
que tem sido vítima de crime
organizado, sobretudo o branqueamento de capitais.
O número de processos re-

Governo avalia sistema
de fiscalização rodoviária
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ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

EM PROL DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Familiares das vítimas
vão receber indemnização

TRANSPORTADORA
Nhancale e a seguradora EMOSE deverão
indemnizar no valor de 33.854.000,00
meticais aos familiares das
vítimas do acidente de viação

l

lacionados com a recuperação
de bens tem subido. Em 2019,
ano de início das suas actividades, o GCRA registou um processo, no ano seguinte cinco,
para em 2021 contabilizar 11.
Só de Janeiro a esta parte tramitou 14 processos.
“Há progressos assinaláveis na recuperação de activos,
pelo menos no que diz respeito às restrições provisórias
do uso dos bens pelas pessoas
em investigação, enquanto se
aguarda pelo desfecho do processo-crime”, explicou Amélia Machava.
Devido à complexidade
do crime organizado e transnacional o Ministério Público
está a formar magistrados, investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) e quadros do Gabinete de Informação Financeira
de Moçambique (GIFIM).
A ideia é dotar estes quadros de conhecimento para
investigação de esquemas de

branqueamento de capitais
envolvendo redes de transacções e estruturas complexas
que possam permitir o encobrimento, dissimulação e anonimato que transcendam as
fronteiras nacionais.

Jovens e adultos devem
trabalhar em conjunto

PM explica aos jovens que a diferença de idades deve ser encarada numa perspectiva de complementaridade

O
PRIMEIRO-MINISTRO,
Adriano Maleiane, convidou
os jovens a trabalharem com
os adultos de modo a produzirem resultados mais expressivos e abrangentes, em prol
da consolidação da unidade
nacional e dinamização do
desenvolvimento socioeconómico do país.
Adriano Maleiane falava
ontem, em Marracuene, província de Maputo, na VIII Gala
Nacional do “Prémio Jovem
Criativo”, uma iniciativa do
Governo que premeia jovens
moçambicanos que se distinguem nas áreas de empreendedorismo, inovação tecnológica e criatividade artística.
“A diferença de idades entre as pessoas, ou seja, entre
jovens e adultos, não pode ser
vista como factor de separação ou distanciamento, mas
sim encarada como elemento
complementar, indispensável
e que fortalece a simbiose nas
relações humanas”, disse.
Acrescentou que quando
os jovens e adultos trabalham
juntos os resultados são mais
expressivos, impactantes e
abrangentes, por isso é importante encarar esta questão

numa perspectiva de complementaridade.
Sobre a Gala Nacional do
“Prémio Jovem Criativo”, o
Primeiro-Ministro
afirmou
que, ao instituir esta iniciativa, o Governo pretende incentivar e estimular o surgimento
de talentos no seio dos jovens
moçambicanos e, desta forma,
estabelecer uma plataforma de
inclusão no processo de desenvolvimento do país.
Afirmou que ao apostarem
na inovação tecnológica, criatividade e empreendedorismo
os jovens estarão a fazer a sua
parte no processo de crescimento e desenvolvimento
nacional, de forma marcante,
tangível e visível, assim como
a contribuir para a melhoria
das condições de vida nas comunidades onde estão inseridos.
A realização deste evento
coincidiu com o Dia Internacional da Juventude, assinalado ontem sob o lema “Solidariedade Inter-Geracional:
Criando Um Mundo Para Todas As Idades”, que para o
Primeiro-Ministro deve servir
para os moçambicanos aceitarem a complementaridade de

todas as faixas etárias.
O “Prémio Jovem Criativo” é iniciativa do Governo,
através da Secretaria do Estado
para a Juventude e Emprego, e
a sua implementação é assegurada pelo Instituto Nacional
da Juventude.
Para a edição deste ano, a
VIII, foram premiados 15 jovens, sendo cinco para cada
uma das categorias, nomeadamente empreendedorismo,
inovação tecnológica e criatividade artística, de um total de
4113 candidaturas submetidas
em todo o país.
A província de Gaza foi a
grande vencedora, ao arrecadar três prémios nas categorias empreendedorismo e inovação tecnológica, seguida de
Tete, Manica e Cabo Delgado,
com dois troféus cada.
Aos vencedores, o Primeiro-Ministro disse que os prémios atribuídos devem servir
de estímulo para elevarem
mais o espírito criativo, inovador e empreendedor, factores
importantes para o sucesso
nas suas carreiras e, consequentemente, para a contínua
melhoria do bem-estar do
povo moçambicano.

COVID-19

Governo mobiliza fundos
para pagamento de subsídios
O GOVERNO precisa de mobilizar pouco
mais de 5,6 mil milhões de meticais para
o pagamento de subsídios aos agregados
familiares que perderam as suas fontes de
renda devido à pandemia da Covid-19.
A informação consta do balanço da
implementação dos programas de segurança social básica referente a 2021, implementados pelo Ministério do Género,
Criança e Acção Social (MGCAS).
O documento refere que o Plano

Sectorial de Resposta à Covid-19 previa
atender 1.695.004 famílias em situação
de pobreza e vulnerabilidade devido à
pandemia e destes, 1.102.825 são novos
beneficiários e 592.179 dos outros programas de assistência.
Dos mutuários, apenas 217.543 receberam o total do valor previsto e 352.476
foram pagos o equivalente a duas prestações. Há, entretanto, 356.188 agregados que ainda não receberam nenhuma

tranche.
“Embora persistam constrangimentos no pagamentos dos subsídios, a assistência do sector tem contribuído para
a promoção da igualdade de género e a
consolidação dos programas de apoio
às pessoas mais carenciadas e o fortalecimento do respeito pelos direitos dos
grupos mais vulneráveis, num cenário
em que a Covid-19 se alastrava consideravelmente”, realça o documento.

BREVES
Restrições no fornecimento
de água no Grande Maputo

Queda de pórtico deixa
vila de Chinde sem energia

Fernando Faustino interage
com antigos combatentes

O ABASTECIMENTO de água à Região Metropolitana de Maputo poderá ser condicionado no dia de hoje para dar lugar aos
trabalhos de manutenção preventiva dos órgãos hidráulicos no
Centro Distribuidor de Chamanculo, na cidade de Maputo. Uma
nota enviada ao “Notícias” refere que a intervenção vai afectar
o fornecimento da água por três horas em algumas zonas dos
bairros do Alto Maé, Malanga, Luís Cabral, Chamanculo, Xipamanine, Aeroporto, Unidade 7, Inhagóia, Nsalene, Munhuana, Maxaquene, Polana Cimento e Caniço, Central, Malhangalene, Pescadores, Triunfo e Urbanização.

A VILA de Chinde, na província da Zambézia,
está sem energia eléctrica desde ontem devido à
queda de um pórtico de madeira que suportava a
linha que faz a travessia sobre o rio Zambeze. Segundo uma nota da Electricidade da Moçambique
(EDM), as equipas técnicas estão a trabalhar para
a reposição do material danificado, mas a inconsistência do solo está a condicionar as operações,
prevendo-se o reabastecimento da corrente eléctrica para terça-feira.

O SECRETÁRIO-GERAL da Associação dos
Combatentes da Luta de Libertação Nacional
(ACLLN), Fernando Faustino, efectua hoje
uma visita de trabalho à cidade de Maputo,
com objectivo de interagir com os veteranos
da luta de libertação nacional. Segundo uma
nota recebida na Redacção do “Notícias”, a
visita enquadra-se nos preparativos do 12º
Congresso da Frelimo, agendado para Setembro próximo.
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CONVERSAS AO SÁBADO

Click da Semana

Sábado, 13 de Agosto de 2022

Tema de Fundo

Educar sim, mas
intrujar, não!
É DIFÍCIL guardar silêncio face ao cenário que se vive
actualmente, no sector da Educação, sobretudo ao nível
do ensino primário, onde em tão pouco tempo escândalos pedagógicos se sucedem, de forma gritante, ferindo
gravemente o processo de ensino e aprendizagem.
Primeiro, testemunhámos, envergonhados, erros
gravíssimos no livro de Ciências Sociais da sexta classe,
intitulado “O Nosso Continente”, no qual se situa geograficamente o nosso país no bloco Oriental da África,
quando na realidade está na zona Austral. Mas que aberração pedagógica!
Mais recentemente, novos erros foram detectados
nos testes finais da quinta, sexta, sétima e nona classes,
na cidade de Maputo e na província da Zambézia. Estamos a falar, no caso da disciplina de Matemática, de
cálculo errado como somar 64 mais 36 e concluir que o
resultado 100 é superior a 101. Meu Deus dos céus!
No caso dos testes da língua portuguesa, confundiu-se o texto narrativo com o poético. O que é isto? E estamos a falar da nona classe, onde se espera que os alunos
tenham o mínimo domínio dos conteúdos sobre textos
literários, principalmente quando em todos os lados se
fala da necessidade de incentivar os alunos a ler.
Exemplos são tantos. Incluem disciplinas como
a Educação Visual e Ofícios e Ciências Naturais. Caso
o aluno creia na veracidade destes factos, estará a ser
embrutecido, ou seja, perderá a capacidade de reflectir
sobre as coisas e insensibilizar-se, conforme se percebe
depois de uma consulta aos dicionários. Assim, torna-se

incapaz de reflectir, não porque o seu cérebro não esteja
saudável, mas tão somente devido ao “veneno” que vai
consumindo ao longo do processo de ensino e aprendizagem. O estudante terá aprendido mal e “educar mal
um homem é dissipar capitais, preparar dores e perdas
à sociedade”, conforme escreveu o escritor e filósofo
francês Voltaire (1694 - 1778).
E como estamos cientes da veracidade desta afirmação, preocupamo-nos da mesma forma que o Gabinete
Central de Combate à Corrupção (GCCC), pois, conforme escrevemos, numa das edições desta semana, esta
instituição está a investigar o caso dos erros nos conteúdos dos livros escolares, afinal, diz um ditado popular:
“não há fumaça sem fogo”.
Por isso, entristecido, “Conversas ao Sábado” escreveu o presente “Tema de Fundo” por notar que o fogo e
a fumaça são tantos a ponto deste assunto poder parar
nos tribunais.
É que enquanto estes casos continuarem, não podemos sonhar com uma educação transformadora e encarada como das principais chaves do desenvolvimento
de Moçambique. E, pior ainda, estaremos com o futuro
minado e nenhuma errata poderá inverter este cenário.
Portanto, somos da opinião que a intervenção do
GCCC é oportuna porque a educação pode estar em
mãos erradas ou, como muito se aventa, provavelmente
haja um grupo empenhado em sabotar o nosso sistema
de ensino. E, quando assim é, há que achar o “cancro” e
curar o doente, antes que seja tarde!

Um mercado,
vários aromas
e sabores!
O NOSSO colega de imagem
Jerónimo Muianga decidiu
visitar o Mercado de Frango e Magumba na cidade de
Maputo, onde várias vezes
se fez para reportar problemas, afinal, a título de
exemplo, ainda esta semana um grupo de vendedores
manifestou-se protestando
pelo facto de as suas bancas
estarem a ser usurpadas e,
por esta razão, exigiam uma

compensação. Entretanto,
o grupo lá se fez para mostrar que não só de disputas e
mal-entendidos se faz este
mercado, cujos aromas e
sabores fazem dele um dos
locais mais frequentados
da capital do país. O local,
mostram os cliques de Jerónimo Muianga, dá sentido ao seu nome. Há frango e
magumba de todos os tipos,
tamanhos e bolsos.
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NA CAPITAL

Governo avalia sistema
de fiscalização rodoviária
J. MACHEL

O

GOVERNO está a avaliar o uso de um novo
sistema de fiscalização
rodoviária, com capacidade de detectar
mais de oito irregularidades na
via pública.
O equipamento, testado
quinta-feira na Estrada Nacional Número Quatro (N4),
poderá ser usado a breve
trecho, no âmbito da prevenção e combate à sinistralidade rodoviária.
O mecanismo, quando implantado nas estradas, permite detectar, em
simultâneo, o excesso de
velocidade,
embriaguez,
condução e uso do telefone, falta de cinto de segurança, corte de prioridade,
desrespeito à passadeira de
peões, seguros fora do prazo, multas, passagem com
sinal vermelho e outras infracções.
Este sistema foi apreciado na Expo Dubai, em Fevereiro, levando os ministérios

João Ruas garante que o sistema de fiscalização rodoviária pode ser útil para redução da sinistralidade

do Interior, dos Transportes
e Comunicações e o Município de Maputo a fazerem
a testagem com objectivo de

adoptá-lo.
Da testagem realizada
na N4 foi possível detectar 150 casos de excesso de

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

Ligação entre Macaneta e Mbuva vai melhorar brevemente

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

DISTRITO DE MARRACUENE

Melhora
transitabilidade
em Mbuva
O TRÂNSITO de viaturas deverá melhorar nos próximos dias
na ligação entre a localidade de
Macaneta e o bairro de Mbuva, no distrito de Marracuene,
com a conclusão da terraplanagem de cerca de sete quilómetros da via.
A intervenção está a ser
realizada pela Administração
do distrito, em parceria com o
Grupo Evolution, e tem a duração de três meses e custo de
cinco milhões de meticais.
Sérgio Sumbane, director
do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de

Marracuene, disse que com a
conclusão das obras vai melhorar a mobilidade da população
de Mbuva e o turismo ganhará
mais vida.
“Vai facilitar a deslocação
da população para outros bairros e à vila-sede bem como
o escoamento da produção,
principalmente por se tratar de
uma zona com muito areal e de
difícil transitabilidade, sobretudo no período chuvoso. Com
esta intervenção passaremos a
percorrer o troço em 20 minutos, contra os anteriores 45”,
disse a fonte.

também de documentos ligados à migração,
concretamente vistos de entrada. Esta é uma
prática que propicia a imigração ilegal ”, contou.
O indiciado nega as acusações, alegando que
não tinha conhecimento de que se tratava de notas falsas e justifica que os documentos em sua
posse encontrou na via pública.
“Fui burlado por um jovem, no Xipamanine,
que me deu 200 dólares em troca de 4000,00 meticais. Como o câmbio normal era mais elevado,
acabei levando ”. disse.
Na posse do detido foram apreendidos
28 bilhetes de identidade, 16 cartões de
eleitor, três cartas de condução, um passaporte e diversos documentos de pedido de
vistos de entrada.

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

MUSEUS

NA MATOLA

Falsificava moeda
e facilitava imigração
UM indivíduo de 29 anos caiu nas malhas da Polícia da República de Moçambique (PRM), na cidade de Maputo, indiciado nos crimes de falsificação de moeda e facilitação de imigração ilegal.
A informação foi tornada pública quinta-feira pelo porta-voz da PRM na cidade de Maputo,
Leonel Muchina, acrescentando que a detenção
do suspeito foi graças ao trabalho entre a PRM e
Serviço Nacional de Migração (SENAMI).
A neutralização do falsificador resulta ainda da detenção, recentemente, de um cidadão
senegalês que, em colaboração com o nacional,
falsificava documentos e facilitava a imigração
clandestina de cidadãos do Senegal.
“Trata-se de um indivíduo que se dedicava à
falsificação não só de moeda estrangeira, como

velocidade em 60 minutos,
no intervalo entre as 12:00 e
13:00 horas.
“Os resultados da testa-

gem são encorajadores. O
projecto não pode ser visto como simples aplicação
de multas e arrecadação de
receitas. Pretende-se reduzir efectivamente os óbitos, porque se morre nas
estradas por descuido dos
motoristas, que conduzem
com excesso de velocidade,
a falar ao telefone ou embriagados”, disse João Ruas,
presidente do Conselho de
Administração da Empresa
Municipal de Mobilidade e
Estacionamento (EMME).
Explicou que na fase-piloto o projecto será usado
na cidade de Maputo mas,
dependendo dos resultados
poderá ser expandido para
as demais províncias.
“Sem presença policial,
as câmaras registam tudo o
que acontece na via em tempo real e chega à sala de controlo. A partir da matrícula
será possível responsabilizar
o infractor”, indicou.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

Edilidade procura eliminar focos de lixo

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999

O MUNICÍPIO da Matola está
preocupado com a proliferação de focos de lixo gerados por
empresas que se dedicam à sua
recolha, mas que não o depositam nas lixeiras para não pagarem as taxas correspondentes.
No bairro da Machava, Célula J, por exemplo, existe um
monte de lixo entre residências
há mais de 10 anos. Segundo os
moradores, nunca houve intervenção do Município, mesmo
depois de vários pedidos para a
sua desactivação.
Florência Muianga, vereadora de Salubridade, Ambiente,
Parques e Jardins Municipais na
Matola, disse ter havido algumas intervenções no local, mas
reconhece que acabar com fo-

Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso

cos de lixo é um grande desafio.
“O foco da Célula J é muito
grande, mas não é só lixo dos
residentes. Nas tardes têm aparecido camiões que depositam
lixo lá em detrimento da lixeira
de Malhampsene, como forma
de não pagarem os direitos”,
disse.
Lamentou que mesmo com
a intervenção do Município
haja moradores e empresas que
continuam a usar espaços inadequados para o depósito de
resíduos.
“A edilidade continua a trabalhar para eliminar todos os
focos e, felizmente, conseguimos destruir alguns na Matola
A e Khongolote. Para acabar
com os demais precisamos da

colaboração dos moradores,
que devem denunciar as empresas que infringem as regras,
mas também terem cultura de

se deslocar até aos contentores,
porque é impossível colocá-los
próximos de todas as casas”,
indicou.

Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

Lixeira marginal perturba residentes da Célula J

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

ÁREA OPERACIONAL DE PEMBA

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO
DE PENETE CHIMINA MUNAHO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO DE OBRAS
CONCURSO Nº 03/CP/FIPAG/AOP/2022
1.

2.

3.
4.
5.

No âmbito do Programa de Abastecimento de Água e Saneamento e Higiene com financiamento do UNICEF, o
FIPAG Área Operacional de Pemba (FIPAG AO Pemba), pretende aplicar parte dos fundos para a CONTRATAÇÃO
DE EMPREITADA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DE
NGUNGA E UNIDADE NO DISTRITO DE METUGE, PROVÍNCIA DE CABO DELGADO. Para o efeito, o FIPAG de
Pemba convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas.

N o de Concurso

Distrito

Data da visita

Hora da
concentração

Local da Concentração

03/CP//FIPAG/AOP/2022 – Lote 1

Metuge (Ngunga)

18/8/2022

9.00 horas

FIPAG AO Pemba

03/CP/FIPAG/AOP/2022 – Lote 2

Metuge (Unidade)

18/8/2022

11.30 horas

SDPI Metuge

Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos dos
concursos no FIPAG AO Pemba, Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), sita na Pemba Rua 7 de
Abril, Nr 316 rés-do-chão, Prédio da Radio Moçambique Telefone n º +258 272 – 20254 | Fax: 27221506 Email: fipag.pemba@fipag.co.mz , Cidade de Pemba, durante as horas normais de expediente, e/ou
adquirí-los, a partir do dia 15 de Agosto de 2022 pela importância não reembolsável de 2000,00 MT (Dois Mil
Meticais) mediante a apresentação do recibo do depósito, do valor indicado acima, Millennium Bim com número
de conta 54344639; titular da conta Fundo de Investimentos e Património do Abastecimento de Água.

8. Os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes.

As Propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias, emitidas à favor do FIPAG AO Pemba. Estas
Garantias devem ser válidas por um período de 120 dias, contada a partir da data de abertura das propostas.

11. Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados podem contactar a UGEA do FIPAG de PEMBA
através de uma nota endereçada a Área Operacional acima citada.

O período de validade das Propostas deve ser de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas;

Os Concorrentes devem incluir nas propostas os documentos indicados no Documento de Concurso sendo de
destacar o seguinte:
a. Alvará actualizado conforme indicado na tabela abaixo;
b. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;
c. Certidão de Segurança Social actualizada;
d. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da
informação da empresa;
e. Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas para o Fornecimento
de Bens, Obras e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
7. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e será feita de acordo com o seguinte:

9.

As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso e do lote, devem ser entregues na Secretaria
do FIPAG DE Pemba na cidade de Pemba, até ás 10.00 horas do dia 1 de Setembro de 2022. A abertura das
Propostas terá lugar 10.15 horas do dia 1 de Setembro de 2022, no endereço acima indicado. A abertura das
propostas é pública, será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir
este acto.

10. O anúncio do Posicionamento dos concorrentes será no dia 16 de Setembro de 2022 na sala de Reuniões do
FIPAG AO PEMBA, às 10.00 horas.

Nr.

Referência do concurso

Objecto do concurso

Alvará

1

03/CP//FIPAG/AOP/2022
– Lote 1

Extensão de Rede Extensão
Da Rede De Abastecimento De
Água A Comunidade De Ngunga

4ª Classe (Igual ou
Superior), Categoria I, IV,
V e VI;

2

03/CP/FIPAG/AOP/2022
– Lote 2

Extensão de Rede Extensão
Da Rede De Abastecimento
De Água A Comunidade De
Unidade

3ª Classe (Igual ou
Superior), Categoria I, V
e VI;

Pemba, aos 12 de Agosto 2022
_____________________________
O Director da Área Operacional

Garantia Provisória
(Meticais)

200.000,00

100,000.00

Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura do
dia onze de Agosto de dois mil
e vinte e dois, lavrada de folhas
sessenta e sete a folhas sessenta
e oito, do livro de notas para
escrituras diversas número oitenta
e cinco, a cargo de Fernanda Razo
João, Notária Superior, em pleno
exercício de funções notariais,
foi celebrada uma Escritura de
Habilitação Notarial por óbito
de Penete Chimina Munaho,
falecido no dia cinco de Setembro
de dois mil e dois, na Beira,
onde teve seu último domicílio,
faleceu sem qualquer disposição
de última vontade, Penete
Chimina Munaho, que em vida
era natural de Nhamatanda, o
qual encontrava-se no estado de
solteiro. Que o falecido sucede
como únicos herdeiros, seus
filhos.
Mais certifico que na referida
escritura foram declarados como
únicos herdeiros, seus filhos:
Gabriel dos Santos Chimina
Munaho, solteiro, maior, natural
da Beira, Amélia Teresa Chimina
Munaho, solteira, maior, natural
da Beira, Penete Chimina
Munaho Júnior, solteiro, maior,
natural da Beira e Amilton
Fernando Chongola Chimina,
solteiro, maior, natural da Beira.
Está Conforme

Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 11
de Agosto de 2022

264

A Notária Superior
Fernanda Razo João

110
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ECONOMIA

PACOTE DE MEDIDAS PARA ACELERAÇÃO ECONÓMICA

CTA considera estar
renovada a confiança

O

PACOTE de Medidas
para Aceleração Económica, lançado esta
semana pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, renovaram a confiança na economia, no geral,
e no Diálogo Público Privado
(DPP), em particular.
Este é o posicionamento da
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), que ontem chamou a
imprensa para apresentar a sua
visão sobre os possíveis impactos decorrentes das medidas
anunciadas terça-feira última
pelo Chefe do Estado.
A organização empresarial
explicou que o pacote de medidas é bom, sobretudo porque
na história do diálogo com o
Governo não há registo de uma
resposta tomada em tão curto
espaço de tempo, sobretudo
quando as questões são colocadas pelo sector privado.
O vice-presidente da CTA,
Vasco Manhiça, disse que a
avaliação feita pela sua associação aponta que 70 por cento
da matriz apresentada na XVII
Conferência Anual do Sector
Privado (CASP) foi aprovada, o
que representa um sinal claro
de que o diálogo entre o Governo e as empresas pode produzir
efeitos positivos na economia.
Segundo Vasco Manhiça,
com a redução do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Colectivas (IRPC) de 32 para
10 por cento para a agricultu-

Vasco Manhiça, vice-presidente da CTA

ra, aquacultura e transportes o
Executivo está a libertar recursos a custo zero para o reinvestimento.
Explicou que o custo de financiamento com taxas de juro
acima de 20 por cento no sistema bancário não responde os
anseios do tecido empresarial,
daí que o incentivo adoptado
pelo Governo está alinhado
com os desafios actuais, tendo

em conta a necessidade de se
incrementar a produção, particularmente das culturas alimentares.
“Acreditamos que o investimento privado nacional poderá aumentar, o que poderá
dinamizar a agricultura comercial que, neste momento,
não é mais do que a metade da
produção do sector. Ou seja,
dos cerca de 3,7 mil milhões

de dólares que a área contribui
para o PIB maior parte dessa
contribuição provêm ainda do
sector familiar”, disse.
Aliás, segundo a fonte, estes indicadores explicam também a questão dos elevados
índices de perdas no pós-colheita. Estudos mostram que as
empresas têm um aproveitamento de quase 100 por cento,
enquanto a produção familiar

perde mais de 50 por cento.
“Não se pretende acabar
com o sector familiar. Aliás, já
vimos experiências em que as
empresas e a produção familiar
convivem e colaboram através
de sistemas de fomento. Isto
é positivo e o Governo poderia incentivar estas formas de
produção através da redução
do IRPC para 10 por cento”,
frisou.

Nampula esperava mais
na redução do IVA
NA província de Nampula os empresários
mostram-se satisfeitos com o pacote de
medidas anunciado pelo Presidente da
República, no entanto entendem que o
Governo poderia ter sido mais ousado na
redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).
Depois de manifestar a sua satisfação,
o presidente da ASTRA (Associação dos
Transportadores Rodoviários de Nampula),
Luís Vasconcelos, apontou que a redução
do IRPC de 32 por cento para 10 por cento
na agricultura, aquacultura e transportes
pode não ser abrangente, tendo em conta
que a maior parte dos operadores não está
licenciada.
No que concerne à redução do IVA em
um por cento a fonte disse que esperava
do Governo mais arrojo. Estima que este
imposto deveria ter baixado para 13 ou 12
por cento, à semelhança do que sucede em
alguns países da região austral de África.
Mesmo assim a fonte entende que se
abriu uma luz no fundo do túnel para os
próximos tempos, quiçá se venha satisfazer a classe empresarial, sufocada pela excessiva carga dos impostos.
Por seu turno, Julina Harculete, membro de direcção no Conselho Empresarial
Provincial (CEP) de Nampula, defendeu
que as medidas anunciadas de algum
modo vão aliviar o sufoco dos empresários,

Luís Vasconcelos, presidente da ASTRA

sobretudo nesta componente da redução
do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA).
Defendendo que o nível de redução
não correspondeu a expectativa, Herculete
justificou que os vários sectores empresariais não são iguais, pelo que o impacto
poderá ser diferenciado em função de cada
ramo de actividade.
A nossa entrevistada pronunciou-se
ainda acerca do Fundo de Garantia Mutuária, avaliado em 250 milhões de dólares,
para dar resposta às necessidades das Pequenas e Médias Empresas, considerando
que o mesmo é uma lufada de ar fresco,
tendo em conta o elevado custo de financiamento.
“Mas queremos apelar para que os requisitos para o acesso a este fundo não sejam proibitivos. Para isso, deve se reduzir
a burocracia que caracteriza muitas operações financeiras em Moçambique”, disse.
Os nossos entrevistados falaram igualmente sobre as medidas de Desburocratização e Simplificação de Procedimentos
para a Promoção do Crescimento, anotando que estas irão melhorar a conectividade dos aeroportos e corredores logísticos,
tendo em conta o potencial da província,
que possui dois aeroportos internacionais,
uma linha-férrea e um porto de águas profundas.

ACB diz que Executivo
é sensível a situação
do país
O PRESIDENTE da Associação
Comercial da Beira (ACB), Félix
Machado, manifestou-se satisfeito com as medidas anunciadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, com vista
acelerar o desenvolvimento da
economia nacional. Considera
que as mesmas são um sinal
de que o Chefe do Estado está
sensível à situação económica do país.
“As medidas abrem espaço
para que coisas melhores possam ainda chegar. Por exemplo, a redução do IVA de 17 para
16 por cento não é no nível que
pretendíamos, mas a intenção
nos agrada”, afirmou.
Recordou que a redução do
Imposto sobre o Rendimento
de Pessoas Colectivas (IRPC)
de 32 para 10 por cento na área
da agricultura é também outra
questão positiva e era uma das
propostas que o sector privado
já havia remetido ao Governo.
Justificou que a área da
agricultura e outras que beneficiaram desta redução têm a
possibilidade de crescer, robustecendo a economia.
A fonte apontou que a ou-

Félix Machado, presidente da ACB

tra medida encorajadora é a
criação de um Gabinete de
Monitoria, esperando-se que
a mesma seja participativa,
permitindo o envolvimento do
sector privado.
Observou, no entanto, que
os empresários não estão totalmente satisfeito, mas mesmo
assim acredita que as medidas

abrem caminho para a revisão
de várias questões que ainda
emperram o desenvolvimento
do país.
Quanto às isenções nas
importações, a fonte entende
que estas só farão sentido se o
empresariado aproveitar esta
janela de oportunidades e começar a produzir.

Há muito eram
aguardadas em Tete
NA província de Tete os empresários consideram
que as medidas anunciadas pelo Governo são
bem-vindas, até porque há muito eram esperadas para o alívio da carga fiscal sobre o tecido
empresarial.
“É um verdadeiro estímulo à economia nacional e em particular provincial a longo prazo,
tendo em consideração os seus respectivos efeitos, pois a redução das taxas do IVA e do IRPC
terá os seus impactos a seu tempo”, destacou
Hermínio Nhantumbo, presidente do Conselho
Empresarial da Província de Tete (CEP).
Sustentou que os incentivos fiscais funcionam como “aquecedores” da economia em alguns subsectores considerados chave para o desenvolvimento económico, todavia essa ignição
fiscal deve ser acompanhada com políticas bem
estruturadas, sobretudo na agricultura, que forma a cadeia de interdependência com a indústria
do agro-processamento.
Para Hermínio Nhantumbo, uma má política estruturante nesse sector a ignição fiscal pode
não se fazer sentir em toda a cadeia.
“Sem dúvida que 10% de um exercício eco-

nómico de uma indústria extractiva, associado ao
fundo de responsabilidade social, vai fazer uma
grande diferença na comunidade. Todavia, essa
percentagem deve ser gerida de forma criteriosa
para o benefício da comunidade”, observou.
Para a fonte, em alguns pontos do país a indústria extractiva está presente há mais de dez
anos mas não se faz sentir quanto aos seus benefícios na comunidade.
Defende que a aplicabilidade desses benefícios deve ser planificada como também deveria
ser contratual a responsabilidade social.
Hermínio Nhantumbo reiterou que a ignição
fiscal só traz benefícios para quem está organizado e devidamente estruturado.
“Várias são as linhas de financiamento lançadas pelo Governo, Banco Mundial e outros parceiros de cooperação, e quando se chega à hora
de aderir ao financiamento a informação que se
tem é: não estão organizados e nem estruturados. Vai com razão, em certa medida, o nosso
parceiro (Governo), pois o sector privado deve
organizar-se para melhor se beneficiar”, apelou
o responsável do CEP, em Tete.

PUBLICIDADE

Hermínio Nhantumbo, presidente do CEP em Tete

Empresários do
Niassa motivados
NO Niassa os empresários consideram que o pacote de medidas de estímulo à
economia adoptadas pelo Governo são, no cômputo geral, acertadas para se
lograr o objectivo que se pretende.
Manuel Delgado, director-geral da Sociedade Algodoeira do Niassa, SAN,
disse que “como empresa do sector agrícola, a sua companhia está muito motivada pelo pacote de medidas e pela dinâmica que o Governo pretende dar no
processo de reformas”.
Advertiu, no entanto, ao empresariado, no geral, e de uma forma específica
ao ligado ao sector agrícola no sentido de se daptar rapidamente às medidas que
fazem parte do pacote de estímulos.
“A bem da nossa economia e da agricultura, no caso específico, temos de
aproveitar tudo o que vai para além das oportunidades que o pacote de medidas oferece para estimular a realização de mais negócios obedecendo, para o
efeito, o quadro legal” – anotou o gestor da SAN empresa do grupo João Ferreira
dos Santos.
Por seu turno, Carlos Gaisse, empresário do ramo dos transportes e construção civil na província, destacou que a redução em um ponto percentual do
Imposto sobre o Valor Acrescentado é significativa, quando vista num contexto
global, atendendo que o Governo deve ter uma fonte para arrecadar receitas
para garantir a realização de investimentos nas áreas sociais consideradas prioritárias.
“O Governo vinha pensando nas alternativas para aliviar o peso que a população vem sofrendo decorrente da subida do custo de vida e as medidas que
fazem parte do pacote adoptado para estímulo da economia mostram um equilíbrio entre os vários sectores, ou seja, não vejo uma área que tenha sido muito
beneficiada em relação à outra e agora, o que resta é pormos mãos à obra, porque o período de vigência de dois anos pode ser curto” – anotou o entrevistado.
Para o caso específico do Niassa, o entrevistado disse que o pacote de medidas poderá estimular o surgimento de grandes empresas do ramo agrícola,
facto que pode trazer vários benefícios, entre os quais a criação de mais postos
de emprego, sobretudo para os jovens graduados dos níveis médio e superior,
que enfrentam dificuldades de inserção no mercado do trabalho.

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 157/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 12 Agosto
de 2022
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,24

64,50

63,87

3,89
5,08
3,89
1,39
3,94

3,96
5,19
3,96
1,42
4,01

3,93
5,14
3,93
1,41
3,97

473,07
62,48
27,18
167,30

482,50
63,73
27,72
170,63

477,79
63,11
27,45
168,97

12,35
49,48
9,38
9,38
8,73
76,58
6,62
6,22
67,18
64,95

12,59
50,46
9,57
9,57
8,91
78,11
6,76
6,34
68,51
66,25

12,47
49,97
9,48
9,48
8,82
77,35
6,69
6,28
67,85
65,60

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.793,53050
Venda.............. 1.794,04200

5,5000000
3,4887100

%
%

Maputo, 15.08.2022
(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.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CIDADE DA BEIRA

ACUSADOS DE VIOLAR MENORES

Réus condenados
a penas entre
14 e 16 anos de prisão

O

TRIBUNAL Judicial da
Província de Sofala,
6.ª Secção, na cidade
da Beira, condenou,
há dias, dois jovens
acusados de violar sexualmente três menores.
Trata-se de Filipe António,
de 23 anos, arrolado no auto
93/2016, a quem coube uma
pena de 14 anos, e de Tomás
Bulaunde, de 27 anos, arguido
no processo número 51/2021,
condenado a 16 anos de prisão.
Por decisão do Tribunal, os
réus deverão ainda pagar uma
indemnização de 200 mil e 120
mil meticais, respectivamente,
a favor das vítimas.
Durante a leitura da sentença o juiz Martinho Muchiguere explicou que o primeiro
caso, envolvendo o réu Filipe
António, ocorreu no dia 28 de
Abril de 2016, na zona da Vila
Massane, onde o sentenciado
estuprou duas crianças de 12
anos de idade, uma das quais
sua sobrinha, na escada da residência onde viviam.

“Aproveitando-se da ausência de pessoas adultas,
chamou as duas crianças que
se encontravam a brincar nas
redondezas e violou-as sexualmente. A mãe de uma das
menores, apercebendo-se de
uma anormalidade na filha,
observou os órgãos genitais e
apercebeu-se da existência de
um líquido estranho a escorrer, que se parecia com esperma”, explicou.
De acordo com o magistrado, as vítimas foram igualmente submetidas a exames
médicos, tendo-se comprovado que apresentavam sinais
de cópula.
O juiz disse ainda que Filipe António tinha sido julgado
em 2016, mas o seu processo foi ao Tribunal de Recurso,
onde se decidiu que devia passar por isso novamente.
Recordou que inicialmente havia sido decretada uma
pena de 16 anos de prisão
maior, que posteriormente foi
reduzida, por confessar o cri-

me e mostrar bom comportamento.
Por seu turno, Tomás Bulaunde foi acusado de ter
sexualmente uma
violado
menor, por sinal sua vizinha,
na sala de aula de uma escola
primária localizada na zona da
Manga.
“A menor foi submetida
a exames médicos tendo-se
constatado que apresentava
sinais de defloramento. Felizmente, não se comprovou
qualquer infecção de transmissão sexual”, frisou Muchiguere, revelando ainda que
o arguido confessou parcialmente o crime, mas defendeu-se ao afirmar que a vítima
era a sua namorada e que o relacionamento entre ambos era
do conhecimento dos pais da
menor.
Segundo o magistrado, a
mãe da criança, quando ouvida, disse nunca ter tomado
conhecimento de qualquer
relação amorosa entre o réu e
a menor, garantindo ter fica-

do surpresa quando descobriu
que a sua filha havia perdido a
virgindade.
Para este caso, o juiz afirmou que não houve espaço
para atenuação da pena.
“Na maioria das vezes os
violadores não são de longe.
Podem ser vizinhos, empregados domésticos ou familiares. É preciso compreender
que qualquer criança violada
fica com sequelas e traumas,
além problemas no futuro, no
aparelho reprodutivo, por isso
não se pode tolerar situações
do género”, afimou.
Apelou ainda para que as
pessoas não se envolvam emocionalmente com menores de
idade, porque podem ser condenados a penas pesadas. Aos
pais e encarregados de educação exortou a uma maior vigilância dos seus filhos.
Os dois crimes de que os
réus são acusados são punidos nos termos do artigo 202
do Código do Processo Penal
vigente no país.

PUBLICIDADE
SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ALBERTO FILIPE PENICELA GUIRRENGANA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de
Julho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e sete a setenta
e nove, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e
oitenta e dois, traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante Fátima
Valente Sitói Bata, licenciada em Direito, Conservadora e Notária
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Alberto Filipe Penicela
Guirrengana, no estado de casado com Luísa Amica Massinga, sob o
regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Rumbana-Maxixe,
residente que foi nesta cidade de Maputo, falecido no dia nove de Maio de
dois mil e vinte e dois, em casa, que ainda pela mesma escritura pública
foram declarados como únicos e universais herdeiros de todos seus bens
e direitos, sua esposa Luísa Amica Massingue, natural de Maputo e
seus filhos: Simão Filipe Penicela Guirrengana, solteiro, maior, Nélio
Alberto Filipe Guirrengana, solteiro, maior, Cremilde Alberto Filipe
Penicela Guirrengana, casada com Octávio Bernardo em regime de
comunhão geral de bens, Mauro Filipe Penicela Gurrengana, Marisa
Alberto Filipe Guirrengana Mabunda, casada com Lázaro Fernando
Mabunda em regime de comunhão de bens adquiridos, Nelsa Marília
Filipe Penicela Guirrengana, casada com José Tibúrcio Fernando
Paulino em regime de comunhão de bens adquiridos, todos naturais de
Maputo e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

No centro, António Gombe, o primeiro classificado

SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

António Gombe vence
concurso de fotojornalismo
O
FOTO-JORNALISTA do “Notícias”, António Gombe, afecto à
Delegação da Beira, foi
o grande vencedor do
concurso de fotografia
denominado
“Prémio
Comunidades para uma
Cidade
Sustentável”.
Trata-se de um evento
organizado
conjuntamente pela Agência de
Desenvolvimento Económico Local de Sofala
(ADEL) e a Bristol, uma
cidade da Inglaterra.
A cerimónia de premiação
realizou-se
quinta-feira, na cidade
da Beira, tendo António Gombe recebido um
certificado e um cheque
no valor de 45 mil meticais. Em segundo lugar
ficou António Domingos, oficial de comunicação,
informação,
monitoria e avaliação da

ADEL, que recebeu 12
mil meticais e João Lisboa, fotógrafo independente, que arrecadou 7
mil e quinhentos meticais.
Falando no acto da
entrega dos prémios,
a representante da cidade de Bristol, Claire
Bertaul, revelou que as
fotos vencedoras estarão patentes no próximo ano nos calendários
mundiais sobre as mudanças climáticas.
Disse,
igualmente,
que os melhores retratos
farão parte de uma exibição que irá acontecer
no Conselho Municipal
de Bristol na Inglaterra.
Por seu turno, o chefe do Departamento
de Florestas e Plantações Agro-florestais em
Sofala, Paz Martinho,
destacou o impacto das

fotografias na consciencialização da sociedade
sobre os desastres naturais e na mitigação dos
efeitos das mudanças
climáticas.
“A fotografia é comunicação, e uma imagem fala alto. Se a Bristol entrou em contacto
com a ADEL é porque
teve
informação
do
que se passou na Beira, aquando do ciclone
Idai”, afirmou.
Para Gombe, a iniciativa deve servir de
reflexão para que a sociedade esteja unida em
busca de soluções para a
gestão sustentável dos
recursos naturais.
“A fotografia que me
marcou foi de uma senhora que perdeu o seu
marido na sequência
da passagem do ciclone
tropical Idai e hoje vive

com a filha em condições difíceis”, explicou.
O fotojornalista vencedor falou, igualmente, de uma outra experiência vivida por si,
em que pescadores da
Praia-Nova viram suas
embarcações arrastadas
pela corrente das águas
do mar, ficando sem
sustento para suas famílias.
O vencedor concorreu com 12 fotografias,
mas somente oito foram
seleccionadas.
As votações foram
feitas na Inglaterra por
júris especializados em
fotografia sobre desastres naturais e mudanças climáticas.
De referir que, concorreram ao prémio
fotojornalistas,
nove
que apresentaram um
total de 80 fotografias.

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Junho de 2022
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EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Termos e condições aplicavéis

Data de entrega
das propostas

Data de Abertura
das propostas

Garantia
provisória

Nº/ordem

Objecto

Hora

Dia

Hora

Dia

Concurso limitado nº 01/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Contratação para fornecimento de material de escritório

10.00

29/8/2022

10.30

29/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 02/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Contratação para fornecimento de material de Higiene e Limpeza

11.00

29/8/2022

11.30

29/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 03/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Prestação de Serviços de Refeição e aluguer de sala de reunião

12.00

29/8/2022

12.30

29/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 04/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022
Concurso limitado nº 05/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

10.00
11.00

30/8/2022
30/8/2022

10.30
11.30

30/8/2022
30/8/2022

N/A
N/A

Prestação de Serviço para Manutenção de bens Imóveis

12.00

30/8/2022

12.30

30/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 07/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Contratação para manutenção e reparação de viaturas
Contratação para fornecimento Combustível e lubrificantes

Contratação para fornecimento de material Médico-cirúrgico

10.00

31/8/2022

10.30

31/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 08/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Prestação de Serviço para Manutenção de Meios frios.

11.00

31/8/2022

11.30

31/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 09/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Contratação para fornecimento de Acessórios para viaturas

12.00

31/8/2022

12.30

31/8/2022

N/A

Concurso limitado nº 10/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Contratação para fornecimento de géneros alimentícios (secos)

11.00

1/9/2022

11.30

1/9/2022

N/A

Concurso limitado nº 11/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Contratação para fornecimento de géneros alimentícios (Frescos)

12.00

1/9/2022

12.30

1/9/2022

N/A

Concurso limitado nº 12/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Prestação de Serviço para Manutenção de Computadores

13.00

1/9/2022

13.30

1/9/2022

N/A

Concurso limitado nº 06/UGEA/SDSMAS/Nacala/2022

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou retê-los na UGEA do SDSMAS de Nacala , mediante o pagamento
de 1500,00mt( mil e quinhentos) não reembolsáveis, as horas e as datas acima descritas serão abertas em secção publica no mesmo endereço na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.
Nacala agosto de 22
Directora Distrital
______________________
Janete António Chau
(Especialista de educação)
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NACIONAL

HABITAÇÃO

Estabelecido modelo
resiliente às intempéries

Modelo de casas resiliente às intempéries

O

INSTITUTO Nacional
de Gestão e Redução
do Risco de Desastres
(INGD) estabeleceu
um modelo de casas tradicionais resilientes às
tempestades tropicais, construídas com material local.
O protótipo foi apresen-

tado quinta-feira, no posto
administrativo de Matibane,
distrito de Mossuril, em Nampula, no quadro do I Conselho
Consultivo da instituição.
O “Notícias” apurou que
foram envolvidos na construção artesãos locais previamente treinados pelo Instituto

de Formação Profissional e Laboral Alberto Cassimo (IFPELAC), os quais serão responsáveis por replicar o modelo nas
comunidades.
A capacitação deverá ter
lugar noutras regiões do país,
para permitir maior abrangência da iniciativa. O sector

das Obras Públicas, Habitação
e Recursos Hídricos, o INGD,
organizações de base e alguns
parceiros tomaram a decisão
de introduzir os elementos de
resiliência a partir das habitações da própria população.
Foi melhorada a cobertura,
com introdução duma estru-

tura que evita o desabamento de parede, ou, se desabar,
não haverá riscos para a vida
das pessoas. Foram ainda introduzidas técnicas contra os
ventos, com ancoragem de
estacas e barrotes de cobertura
e varandas independentes que
impedem o humedecimento
das paredes.
“A réplica vai acontecer
em todo o país. A nossa prioridade está virada para os distritos propensos a eventos extremos. É um modelo de casas
acessível para a população,
pois o material usado é encontrado localmente. A única
dificuldade é a forma como
construir, mas é por isso que
estamos a capacitar cidadãos
locais”, disse Leovigildo Marcos, director da repartição de
Reconstrução Pós-ciclone no
INGD.
A presidente do INGD,
Luísa Meque, afirmou que dados estatísticos indicam que
as mortes que aconteceram à
passagem das intempéries foram causadas por desabamento de paredes das habitações.
Na interacção com a população de Matibane, a dirigente
alertou para a necessidade de
prestar atenção à informação
divulgada pelos comités locais
de gestão de risco.
“Vamos prestar mais atenção aos avisos e ajudar as pessoas mais vulneráveis a retirarem-se das zonas de risco,
para evitar morte dos nossos
concidadãos”, disse.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Vinte escolas recebem
“Notícias” em Inhambane
O CONSELHO Municipal
de Inhambane ofereceu o
jornal “Notícias” às escolas como uma das melhores
prendas do 66.º aniversário
de elevação à categoria de
cidade assinalado ontem, 12
de Agosto.
Com efeito, cerca de 12
mil alunos inscritos em 20
escolas primárias e mais de
300 professores passarão a
ter o “Notícias” para a consulta e auxílio no processo
de ensino e aprendizagem
O presidente do município, Benedito Guimino, e
o delegado da Sociedade do
Notícias, Victorino Xavier,
rubricaram um memoran-

do de entendimento para o
fornecimento do matutino
aos estabelecimentos de
ensino.
Na ocasião, Xavier disse que o objectivo do “Notícias” é contribuir para a
elevação da qualidade de
ensino por via deste projecto que apoia as crianças
a aperfeiçoarem as suas habilidade de leitura e escrita.
Por seu turno, Benedito Guimino destacou que a
edilidade tudo fará para que
as crianças de Inhambane
tenham hábito de leitura e
conhecimento da cultura
geral através da disponibilidade do jornal nas escolas.

Notícias e Município de Inhambane selam parceria para oferta de jornal às escolas

NAS ZONAS SUL E NORTE

CINQUENTA e três mil e novecentas pessoas deslocadas devido ao terrorismo na província
de Cabo Delgado e afectadas pela
seca e estiagem em Maputo e
Gaza vão receber assistência humanitária e alimentar com vista
a reduzir a sua vulnerabilidade.
Trata-se de uma contribuição do Governo do Japão, orçada
em 3,9 milhões de dólares. Para o
efeito, a Embaixada do Japão e o
Programa Mundial de Alimentação (PMA) assinaram quarta-feira, em Maputo, um acordo de
cooperação com vista a apoiar os
esforços de assistência alimentar
e humanitária no país.
Na ocasião, o director-adjunto do PMA em Moçambique,
Pierre Lucas, disse que a resposta
do Japão não só vai garantir a segurança alimentar da população
deslocada por causa dos conflitos no Norte, como também
salvará vidas e contribuirá para a
resiliência, paz e estabilidade das

F. MATSINHE

Apoio alimentar chega a mais de 50 mil pessoas

País recebe apoio alimentar do Japão

comunidades.
“Com este valor, vamos
apoiar mais de 17 mil pessoas
que enfrentam fome pelos altos

preços de comida e por causa
da seca nas províncias de Gaza
e Inhambane, causada pela falta
de chuva no último trimestre de

2021”, disse.
A falta de chuvas, segundo
Lucas, comprometeu o início
época agrícola, tal como con-

firma o Relatório do Estado do
Clima de 2022, elaborado pelo
Instituto Nacional de Meteorologia e o PMA.
Por sua vez, o embaixador
japonês, Kimura Hajime, destacou que a assistência visa, igualmente, aliviar o custo de vida em
Moçambique, caracterizado pela
alta de preços de alimentos e
combustíveis, influenciada, em
parte, pela guerra na Ucrânia.
“Continuaremos a envidar
esforços para garantir uma segurança global em colaboração
com a comunidade internacional, incluindo o G7. Estamos lado a lado com o povo
moçambicano e vamos continuar a apoiar os nossos amigos
moçambicanos a enfrentar os
desafios da crise em curso”, sublinhou o diplomata.
Reiterou que o Japão vai
continuar a prestar assistência
humanitária aos moçambicanos
em situação de vulnerabilidade.

COVID-19

País regista óbito pelo
terceiro dia consecutivo
MOÇAMBIQUE notificou, pelo terceiro dia
consecutivo, uma morte devido à Covid-19,
segundo dados do Ministério da Saúde (MISAU), que apontam ainda para o registo de
23 novas infecções.
Com a vítima, um homem de 54 anos que
se encontrava sob cuidados médicos na cidade de Maputo, eleva-se para 2219 o cumulativo de mortes relacionadas à doença.
As novas infecções resultaram da testagem de 518 amostras suspeitas entre quinta-feira e ontem, o que situa a taxa de positividade em 4,44 por cento e a proporção
percentual acumulada em 16,72.
Entretanto, sete pessoas foram declaradas livres da doença, duas das quais na província da Zambézia e cinco em Inhambane,

uma teve alta hospitalar na cidade de Maputo e três foram internadas no Niassa.
As estatísticas indicam que oito pacientes se encontram internados nos centros de
isolamento da Covid-19, um dos quais nos
cuidados intensivos submetido à oxigeno-terapia.
O país tem actualmente um cumulativo
de 15,4 milhões de pessoas que receberam
a vacina desde o início da administração,
das quais 4003 nas anteriores 24 horas. 14,6
milhões estão completamente vacinadas e
585.798 tomaram a dose de reforço.
Assim, a cobertura nacional vacinal
situa-se em de 96,3 por cento, de um
grupo-alvo de 15,2 milhões pessoas por
vacinar.

Gestão conjunta de recursos assegura desenvolvimento da região

INFRA-ESTRUTURAS E RECURSOS

Gestão integrada garante
desenvolvimento da região
A PROVÍNCIA de Gaza
celebrou ontem a semana da Comunidade
de Desenvolvimento da
África Austral (SADC)
com uma reflexão sobre
a importância da gestão
integrada de infra-estruturas para desenvolvimento sócio-económico.
Alberto
Matusse,
mandatário do secretário de Estado de Gaza,
defendeu em Xai-Xai
que uma gestão consciente, integrada e holística das vias de acesso
e recursos hídricos pode
evitar que os eventos
extremos prejudiquem
tanto a província quanto
a região.
“Apelamos a uma reflexão, a diversos níveis,
sobre a necessidade de
partilha e gestão consciente dos recursos,
bem como à nossa contribuição na construção
e preservação de estradas seguras para consolidarmos a integração

regional”, frisou.
Fazendo jus ao lema
deste ano, “SADC construindo estradas seguras e partilhando a gestão de recursos hídricos
rumo à consolidação da
integração
regional”,
Gaza afigura-se como
ponto estratégico para
o desenvolvimento da
região, tendo em conta
as infra-estruturas existentes na área de transportes e comunicações.
Trata-se da estrada
nacional (N221) entre
Caniçado, sede do distrito de Guijá, e a Vila
Eduardo Mondlane, em
Chicualacuala,
assim
como do Corredor Ferroviário do Limpopo,
fundamentais na ligação
entre o país e o Zimbabwe.
Os postos fronteiriços de Giriyondo e Pafúri, que permitem ligação com a República da
África Sul, e o Aeroporto
Filipe Jacinto Nyusi são
outras infra-estruturas

importantes para as trocas comerciais.
Matusse
sublinhou
que a integração regional é fundamental no
domínio dos recursos
hídricos. Neste capítulo,
o país partilha, através
da província de Gaza, a
gestão das bacias hidrográficas do Limpopo e
dos Elefantes com África
Sul, do Save com o Zimbabwe.
A construção da Barragem de Mapai vai permitir melhor gestão da
água do rio Limpopo
para produção agrícola e
redução do impacto das
inundações.
No capítulo das rodovias, a província conta
com 2711 quilómetros,
sendo 979 quilómetros
de estradas revestidas e
as restantes terraplanadas.
“Mas ainda temos
muito
trabalho
pela
frente para completar a
rede de estradas seguras”, concluiu.

Prepara-se recenseamento
de estrangeiros no país
CIDADÃOS estrangeiros residentes em
Moçambique serão recenseados a breve
trecho, numa acção do Serviço Nacional de Migração (SENAMI) com intuito
de obter dados sobre a legalidade deles.
O recenseamento, ainda sem datas marcadas, visa, igualmente, modernizar o
sector, segundo deu a conhecer o director-geral da Migração, Fulgêncio Seda.
“Estamos a planificar um recenseamento de raiz dos cidadãos estrangeiros residentes no país, visando saber onde é
que eles se localizam, qual foi o primeiro
visto de entrada na República de Moçambique e quais são as actividades que
eles estão a desenvolver. Esta é uma actividade de controlo da permanência e
da legalidade dos cidadãos estrangeiros
no nosso país”, explicou Fulgêncio Seda.
O recenseamento em alusão será contínuo

e enquadra-se nos desafios do SENAMI.
“Estamos, neste momento, a desenhar a
plataforma das informações que nós precisamos para que façam parte deste leque
de controlo que desejamos realizar pela
primeira vez no país”, sublinhou Seda.
Ainda no combate à imigração ilegal, o
Serviço Nacional de Migração vai aprimorar a sua relação com outras instituições nacionais para travar este fenómeno que afecta vários países.
“A imigração ilegal envolve, além
de funcionários, outros actores que
não são do sector da Migração”, frisou.
A ministra do Interior, Arsénia Massingue, desafiou recentemente o SENAMI
a modernizar-se para melhorar a prestação de serviços e garantir a segurança nacional, evitando a migração ilegal.
(AIM)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Hospitais locais lideram
lista de mau atendimento

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

HOSPITAIS
Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA

Comunidade Sant´Egidio tem ajudado as mães a registarem os seus bebés

Sant´Egidio apoia
registo gratuito
de vinte mil crianças

Armindo Tiago na inauguração da tela gigante à entrada do Centro de Saúde 25 de Junho

A

PROVÍNCIA de Nampula ocupa o primeiro lugar na lista das
unidades sanitárias
do país onde ocorrem
casos de mau atendimento
e cobranças ilícitas. O facto foi revelado esta semana
pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, na inauguração
da primeira tela gigante com
mensagens apelativas para a
denúncia de casos de corrupção, implantada à entrada do
Centro de Saúde 25 de Junho,
na cidade de Nampula.
Armindo Tiago disse que
as cobranças ilícitas e o mau

atendimento nas unidades
sanitárias de Nampula são
críticos e preocupantes, factos que levaram o Governo a
implementar medidas visando combater estes males.
Como medidas iniciais, o
Ministério da Saúde está a implantar telas gigantes à entrada de todos os hospitais, com
contactos telefónicos para a
denúncia de qualquer anomalia e mensagens de desencorajamento, tanto aos utentes, como aos funcionários.
Para além deste tipo de
medidas o sector prevê introduzir documentos de identi-

ficação dos funcionários, com
fotografia visível, de modo
que os utentes das unidades
sanitárias possam identificar
imediatamente o infractor.
Trata-se de um projecto em
implementação à escala nacional, que procura responder ao desiderato de erradicar
a corrupção nas instituições
públicas.
Segundo o governante,
para além do mau atendimento e cobranças ilícitas,
Nampula regista maior número de desvio de medicamentos e consumíveis médicos por parte dos profissionais

da saúde. Em conexão com
estas práticas, de 2021 a esta
parte, foram exarados mais
de 300 processos administrativos aos funcionários, que
levaram à expulsão de alguns
deles do Aparelho do Estado.
Armindo Tiago avisou
que os funcionários que não
cumprem ou não honram o
lema “O nosso maior valor é
a vida” serão expulsos, sejam
eles médicos, enfermeiros ou
serventes. Segundo disse, o
que se pretende preservar é
o bom nome do Governo, de
modo particular do sector da
saúde.

VINTE mil crianças dos zero
aos 13 anos de idade beneficiaram do registo civil gratuito no primeiro semestre
do ano em curso, na cidade
de Nampula, numa acção da
Comunidade
Sant´Egidio,
inserida no programa “Bravo”.
O coordenador do projeto
na cidade de Nampula, Matahaia Abudo, explicou que
o programa tem como objectivo principal incentivar
os pais a registarem os recém-nascidos, até os quatro
meses de idade, bem como
as comunidades, através da

realização de actividades de
sensibilização nos bairros,
estabelecimentos de ensino,
centros de saúde e outros
pontos.
“Este programa está a
ser implementado não só na
cidade de Nampula, como
também nos distritos, a
exemplo de Mecubúri, permitindo, assim, o acesso ao
direito de registo a todas as
crianças, através de activistas previamente capacitados
para o efeito”, disse.
O programa “Bravo” é
exclusivamente da Sant´Egidio e foi criado para superar

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

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)

o problema do não registo infantil. Para além desta
iniciativa, a Comunidade de
Sant´Egidio, em coordenação com outras organizações, tem estado a levar a
cabo outras atividades que
beneficiam as comunidades,
incluindo a doação de cesta básica aos deslocados de
terrorismo em Cabo Delgado, visitas a idosos, doentes
hospitalizados nas diversas
unidades sanitárias, provimento de refeição nocturna
às crianças que vivem na rua,
entre outras acções.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
Cartório

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

EDITAL
Nos Autos da Acção Declarativa de Condenação nº
19/2022-CA, movidos pelo Ministério Público em
representação do Estado Moçambicano – Governo do
Distrito de Mabalane na qualidade de requerente, contra
a empresa Protel Serviços, Lda, requerida, faz-se saber
que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data da publicação, citando a Empresa requerida Protel
Serviços, Lda, ora em parte incerta para comparecer no
Cartório deste Tribunal a fim de levantar a petição inicial
e, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do fim da
dilação contestar, querendo, nos termos do n.º1 do artigo
64 da Lei n.º7/2014 de 28 de Fevereiro, sob cominação
dos autos seguirem seus termos, com os efeitos do artigo
66 da mesma lei.

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do artigo 32 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
Nº de
ordem
01
02
03
04
05
06
07
8
09
10

Xai-Xai, aos 8 de Agosto de 2022

12

O Escrivão de Direito Provincial
Arlindo Mário Chambal
Verifiquei
A Juíza de Direito

Objecto do concurso
Aquisição de Livros
Aquisição de acessórios para
informática
Fornecimento de material de
escritório

Modalidade de Concurso
Concurso por Cotação Nº 11J000041/
CC/009/2022
Concurso por Cotação N° 11J000041/
CC/010/2022

Concurso por Cotação N° 11J000041/
CC/011 /2022
Concurso por Cotação N° 11J000041/
Aquisição de prateleiras
CC/0012/2022
Fornecimento e montagem de
Concurso por cotação N°11J000041/013/
CC/2022
Aparelhos de Ar Condicionados
Aquisição de equipamento
Concurso Limitado N° 11J000041/
CL/013/2022
Informático
Prestação de serviços de manutenção Concurso de Pequena Dimensão N°
11J000041/PD/003/2022
e reparação de Cortinas
Prestação de serviços de Segurança Ajuste Directo N° 11J000041/
AD/0006/2022
Estática
Ajuste Directo N°11J000041/
Aquisição de capulanas
AD/0008/2022
Ajuste Directo N°11J000041/
Aquisição de blusas, camisas
AD/0009/2022
Prestação de serviços de manutenção Ajuste Directo N°11J000041/
AD/0010/2022
e reparação de Televisores

11

Aquisição de Switch

12

Aquisição de combustível

13

Aquisição de UPS

Nome do concorrente
ALF Gráfica, E.I

ALF Gráfica, E.I

Pitambar Bazar
Limpompo
Carpintaria e Marcenaria
Sengo E.

23.400,00
59.670,00
220.815,00
75.000,00

A-ONE

398.500,00

Premium Solution Lda

661.819,39

JJ Intertexas

240.412,54

Strongy Security

69.692,27

Perola de Gaza

26.910,00

Alfaiataria do Jovens

67.500,00

Eletro Soto

40.000,00

Ajuste Directo N°11J000041/AD/011/2022 Premium Solutions Lda
Ajuste Directo N°11J000041/
AD/0012/2022
Ajuste Directo N°11J000041/
AD/0012/2022

Valor de
Adjudicação
incluindo IVA

512.942,98

Zap –Zambézia AgroPecuária

600.000,00

Triana Business Solution

230.000,00

Xai -Xai, Julho de 2022
Assinatura
146

147

8

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

Sábado, 13 de Agosto de 2022

GOVERNAÇÃO DESCENTRALIZADA

Necessário capitalizar
coordenação entre órgãos

A

MINISTRA da Administração Estatal e
Função Pública, Ana
Comoana, defendeu
ontem a necessidade
de se capitalizar a coordenação entre os órgãos locais, com
destaque para os de governação descentralizada, a todos os
níveis, de modo a consolidar o
seu funcionamento.
A governante falava na cidade de Nampula, na abertura do II Conselho Nacional de
Coordenação entre os órgãos
de nível central, provincial e de
cidades capitais municipalizadas. Referiu que o conselho de
coordenação é uma plataforma
de troca de experiências, partilha de informação e aprimoramento contínuo das propostas
dos instrumentos de governação descentralizada no país.
Segundo a ministra, a articulação e coordenação devem
ser feitas, também, olhando,
em cada momento, o percurso
que foi feito até agora e propor soluções para eventuais
descontinuidades que possam
existir, de modo que a missão
destes órgãos, de servir cada
vez melhor o cidadão, seja integralmente cumprida.
Ana Comoana reiterou que

MINISTRA da Administração Estatal e Função Pública, Ana Comoana, quer partilha de informaççã sobre descentrazação

a institucionalização do conselho de coordenação tem em
vista uniformizar procedimentos, melhorar as formas de articulação e de funcionamento
dos órgãos, tendo em conta
que a sua actuação é dispersa,
privilegiando, no entanto, a
coordenação na planificação

para a prestação de melhores
serviços ao público.
Entretanto, lembrou que
o órgão deve debater e implementar as deliberações sobre o
processo de descentralização,
dando continuidade às reflexões da III Conferência Nacional de Descentralização reali-

zada esta semana na cidade de
Nampula.
“A nossa administração é
dinâmica, e se é dinâmica urge
a necessidade de capitalizarmos esta plataforma que deve
ser também de capacitação. O
Governo vai continuar, como
tem feito, a desenvolver esfor-

ços, com vista a consolidar o
funcionamento dos órgãos locais, com destaque para os órgãos de governação descentralizada, a todos os níveis”, disse.
O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, afirmou
que o Conselho Nacional de
Coordenação constitui um espaço privilegiado, através do
qual os órgãos de governação
descentralizada, a nível central e provincial, vão, de forma contínua, dando passos
seguros em busca das melhores formas de dinamização do
desenvolvimento local. A representante dos parceiros de
cooperação, Narjess Saidane,
assegurou que estes continuarão a apoiar o desenvolvimento local no país, para melhor
responder aos desafios que
possam advir da implementação do processo da descentralização em Moçambique, cujo
êxito passa pela existência de
maior articulação e coordenação.
O II Conselho Nacional de
Coordenação entre órgãos de
governação descentralizada
decorreu sob lema “Por uma
Governação local Coordenada,
em prol do Desenvolvimento
de Moçambique”.

CNE disponibiliza meios
para preparação de eleições
A COMISSÃO Nacional de Eleições (CNE) entregou, na última
quinta-feira, 72 viaturas às Comissões Provinciais de Eleições e
os Secretariados Técnico Provinciais de Administração Eleitoral,
de todo o país, com vista à efectivação das actividades preparatórias referentes ao ciclo eleitoral
2022-2025.
Estes meios circulantes estão
orçados em 174 milhões de meticais. O acto da entrega aconteceu em todo o país e a cerimónia
central teve lugar na Comissão
Provincial de Eleições de Maputo, e foi dirigida pelo Presidente da Comissão Nacional de
Eleições, Carlos Matsinhe. Aqui
foram entregues seis viaturas,
sendo três para a Comissão Provincial de Eleições e igual número para o STAE da província de

Maputo.
Para Carlos Matsinhe, a entrega destes meios circulantes
indica o início da missão eleitoral
e expressa a vontade de providenciar tudo o que será necessário para que as eleições sejam
realizadas da melhor forma neste
ciclo eleitoral.
“Estamos conscientes de
que faltam outros meios. Sabemos que o país atravessa uma
situação económica difícil, mas
é nossa convicção que o Governo
e os seus parceiros continuarão
empenhados na criação de condições necessárias para que as
eleições decorram sem sobressaltos, a bem da democracia moçambicana”, disse.
E, porque não deixaria de
ser, o Presidente da Comissão
Nacional de Eleições apelou ao

uso responsável das viaturas de
modo que sejam duradouras
durante esse processo de preparação.
Lembrou ainda que o calendário já foi fixado, o cronograma das actividades elaborado e
aprovado o período do recenseamento eleitoral.
Congratulou, por isso, os
STAE provinciais por terem encarado com responsabilidade e
determinação a implementação
e recepção das Comissões Provinciais de Eleições, bem como
das comissões distritais em todo
o país.
Salientou que os órgãos
eleitorais ainda enfrentam problemas de vária índole, como a
falta de instalações próprias e
apetrechamento para o seu pleno funcionamento, realidade

Brazão Mazula defende duro combate contra os corruptos

SEGUNDO BRAZÃO MAZULA

Corrupção prejudica
desenvolvimento do país
O PROFESSOR Catedrático e antigo Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Brazão Mazula,
apontou a corrupção como um dos malefícios que
ainda grassa a sociedade, prejudicando a função
pública e retardando o desenvolvimento do país.
O académico falava numa palestra realizada na
Universidade Pedagógica de Maputo, organizada
pela Comissão Central de Ética Pública e intitulada
“Integridade e Transparência no Serviço Público: O
Desafio Para a Satisfação do Cidadão”.
Mazula elencou a corrupção a cinco níveis,
tendo, para o efeito, usado como analogia animais
aquáticos e terrestres, a destacar: corrupção magumba; corrupção garoupa; corrupção polvo; corrupção mosca; e corrupção tubarão.
Mazula falou sobre a corrupção magumba, que
é de pequena monta, mas no final do dia prejudica
todo o sistema, sendo que o sector só se apercebe
quando os prejuízos tornam-se visíveis. Diz ser um
nível de pequenez mental. “Os funcionários que vão
tirando lâmpadas, uma lata de tinta, autoclismo,
um saco de cimento para beneficiar a sua autoconstrução. Os dirigentes que, por vingança, arquivam
os processos para a promoção dos seus subordinados recorrendo à tribo, região ou religião”, comentou o Professor Catedrático.
Segundo Brazão Mazula, primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), alguns
corruptos assemelham-se à garoupa, um peixe que
se alimenta de outros peixes, actua sozinha, perseguindo as suas presas. “São os funcionários que
procuram encobrir, com certas artimanhas, o desvio de bens de valor que subtraem do erário público.
São difíceis de apanhar, pois são de várias espécies
como a garoupa do mar”, disse, salientando que
não é tarefa fácil para as autoridades apanhar estes
funcionários, uma vez que navegam em águas profundas de corrupção.
Os problemas de corrupção, segundo Mazula,
são notáveis e prejudicam o desenvolvimento da

administração pública e consequente falta de confiança do cidadão ao servidor público.
Afirmou ainda que, o caso da corrupção polvo, que parece manso e inofensivo e a sua bravura
está nos seus tentáculos. Estes são os cabecilhas
da corrupção, são ardilosos e matreiros, procuram
envolver funcionários de outros sectores para não
aparecerem sozinhos, usam seus tentáculos para o
desvio de altas somas do erário público, geralmente não são funcionários de baixo escalão, como no
polvo que quem come a presa não são os tentáculos,
mas os mandantes.
De acordo com Brazão Mazula, alguns dos funcionários só se espantam quando são solicitados no
tribunal para o julgamento.
Para o académico, a solução reside na educação
baseada em valores, com o envolvimento de toda
a sociedade, incluindo família, escola, religião e o
Estado. “Todo aquele que se envolve em corrupção
não teve educação base na família, o que desagua
em arrogância, falta de respeito ao outro, uma vez
que assumiu o cargo por sorte e não tem noção do
que é a pessoa humana”, disse.
Segundo Mazula, um corrupto é como uma
mosca que denuncia algo podre, são os que não se
contêm quando se apercebem que numa certa instituição circula uma soma de dinheiro e não perdem oportunidades para estarem nas negociações
de grandes projectos de investimento. “A corrupção mosca é uma espécie de um terrorismo que vai
matando aos poucos. A mosca é sempre terrorista”,
defendeu o Professor Mazula.
O palestrante chamou à responsabilidade da
escola na educação de valores, ciência, dignidade e
respeito ao bem público, formar mente sã em corpo
são, e velar pela educação integral aos seus cidadãos para não se desaguar na corrupção apelidada
de corrupção tubarão, funcionários que acumulam
vários cargos como se não houvesse no país pessoas
competentes.

Carlos Matsinhe entrega simbólicamente viaturas para a preparação das eleições
que impõe o maior desafio para
o cumprimento cabal da missão,
todavia servirá para estimular a
capacidade de gestão em tempos
de crise.

“Temos fé que, pouco a pouco, iremos ultrapassar as nossas
dificuldades e iremos conseguir
realizar as nossas actividades”,
finalizou.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA
PROJECTO DE EXPLORAÇÃO DE AREIAS PESADAS - MUTAMBA
MINERAL SANDS, S.A
A Pro-Service, Lda, com sede na cidade de Inhambane, registada no MTA
sob número 08/2022, na qualidade de Consultora Ambiental do Projecto
de Exploração de Areias Pesadas, da empresa Mutamba Mineral Sands,
S.A., a ser implementado na localidade de Jangamo-Sede, distrito de
Jangamo, província de Inhambane, anuncia que no âmbito do processo de
Avaliação do Impacto Ambiental em curso, foram agendadas reuniões de
Consultas Públicas, com o objectivo de apresentar o projecto, os resultados
do Estudo Preliminar e auscultar as Partes Afectadas e Interessadas pelo
projecto, a serem realizadas nas seguintes datas, locais e horas:
Data

Região

Local de realização

Hora

31/8/2022

Localidade de
Jangamo

Sala de Reuniões do Governo do
Distrito de Jangamo

10.00h

1/9/2022

Cidade de
Inhambane

Sala de Conferências do Serviço
Provincial de Economia e Finanças
de Inhambane

9.00h

Todas as Partes Afectadas e Interessadas pelo projecto, são convidadas
a participar nas reuniões nos locais mais próximos da sua residência ou
local de trabalho.
No entanto, por causa das restrições impostas devido à pandemia da
Covid-19, recomenda-se aos interessados a realizarem reservas pois
os locais propostos para a realização do evento têm lotação limitada,
podendo para o efeito contactar a Pro-Service, Lda, pelos seguintes
contactos: 84-0443548/84-8997569.
Inhambane, aos 11 de Agosto de 2022
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ADVOGA SECRETÁRIO-GERAL

PUBLICIDADE

Obra da Frelimo está
a acelerar o bem-estar
de Moçambique

O

MUNICÍPIO DE NACALA
CONSELHO AUTÁRQUICO DE NACALA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso Público nº 6523/001/CP/UGEA/CMCN/2022

SECRETÁRIO-geral da
Frelimo, Roque Silva,
disse que as acções
governativas do partido no poder estão a
incrementar e acelerar a criação
do bem-estar dos moçambicanos, sobretudo nos sectores
de educação e saúde, fazendo
valer a pena os seus 60 anos de
existência.
Esta leitura foi feita na vila
de Luenha, sede distrital de
Changara, onde Roque Silva escalou à sua chegada à província
de Tete, para uma visita de três
dias, visando verificar o nível
de preparação do XII Congresso
do seu partido, a ter lugar de 23
a 28 de Setembro, na província
de Maputo.
O político reconheceu que,
apesar de ser visível o nível de
expansão das redes escolar e
sanitária, o partido ainda não
está satisfeito, pois há inúmeros desafios por superar.
“O país está a ser bem liderado e a existência da gloriosa
Frelimo está valer a pena para o
povo moçambicano. Não estamos satisfeitos, porque acreditamos que o bem-estar pode ser
estendido para mais pessoas,
por isso o Governo criou uma
série de programas para atender
a estes desafios”, assegurou.
Explicou ainda que as decisões do Executivo moçambicano são elementos facilitadores, necessitando da
cooperação do povo que é
chamado a usar a criatividade
no aproveitamento dos programas e medidas desenhadas
pelo Governo para que tenham

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64 do 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, comunica-se a adjudicação do objecto de
concurso no lote abaixo indicado:
Nome do
Concorrente

N/O
01

Objecto
do Concurso

Modalidade do Concurso

Valor de Adjudicação
incluindo IVA

Público nº 6523/01/
Empreconta, Lda Emulsão asfáltica Concurso
UGEA/CMCN/2022

7.284.972,47Mt

Nacala, aos 11 de Agosto de 2022
Assinatura ilegível
_____________
Raul Novinte
(Rev. Doutor)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
Roque Silva em Tete para avaliar os preparativos do XII Congresso da agremiação

efeitos desejados.
Instou, também, aos militantes e simpatizantes da Frelimo para aprimorarem ainda
mais a interpretação dos tempos que o país atravessa, a fim
de compreenderem e apoiarem
as decisões do Governo.
Já na localidade de Chinvano, distrito de Tsangano, convidou os jovens a investirem
nos estudos como forma de

melhor contribuírem na resolução dos problemas, tirando
proveito das riquezas naturais
que o país oferece.
Garantiu que o seu partido
vai continuar a priorizar os jovens nos programas de governação a fim de acelerar ainda
mais o seu empoderamento.
Indicou as iniciativas “Meu
kit, Meu Emprego”, “Eu Sou
Capaz”, e “Fundo de Apoio às

Iniciativas Juvenis”, como alguns dos exemplos de acção
governativa concreta que visam impulsionar a intervenção
dos jovens na resolução dos
problemas do país.
Encorajou os jovens militares que, inspirados pelos
antigos combatentes, buscam
diariamente acabar com o terrorismo na província de Cabo
Delegado.

SEGUNDO CAIFADINE MANASSE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos
dos concursos abaixo indicados:
Nᵒ de
ordem

Nº do
Concurso

Nome do
Concorrente

Objecto do Concurso

Valor de Adjudicação
incluindo IVA

01

32/HPXXUGEA-GZ/21

Electromed,Lda

Fornecimento de máquina de secar
roupa Industrial e Compressor de Ar

1.157.147,84

02

33/HPXXUGEA-GZ/21

Vip-Service

Fornecimento de equipamento
informático

1.602.549,00

Partido continua focado
no desenvolvimento colectivo

Xai-Xai, Agosto de 2022
Autoridade Competente
_____________
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República de Moçambique

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea “d” do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos
dos concursos acima citados foram adjudicados às seguintes empresas pelo valor total anual de:

ARQUIVO

O PARTIDO Frelimo continua
a ter como foco da sua governação a manutenção da paz e
o desenvolvimento colectivo,
com vista à melhoria do bem-estar de todos os moçambicanos.
Este pronunciamento foi
feito ontem, em Maputo, pelo
secretário do Comité Central
para a Comunicação e Imagem
e porta-voz da Frelimo, Caifadine Manasse, a propósito das
críticas de várias correntes sociais sobre o custo de vida no
país.
Caifadine Manasse disse que o Chefe do Estado tem
estado a orientar a sua governação para superar os diversos
desafios que o país enfrenta,
desde o terrorismo em Cabo
Delgado, às cíclicas calamidades e conjuntura política
internacional decorrente do
conflito russo-ucraniano, que
concorrem para o agravamento
do custo de vida.
“O Presidente Nyusi e o seu
Governo são sensíveis aos desafios que o país enfrenta como
resultado de factores adversos
e a Frelimo, tal como têm sido
a sua trajectória, desde 1962,
continua a trabalhar para o
bem-estar dos moçambicanos
e para a independência económica do país”, disse.
Acrescentou que face a esta
situação, o Chefe do Estado tem
tomado medidas arrojadas que
contribuem para o contínuo
desenvolvimento do país, através da captação de investimento estrangeiro, estabilidade da
moeda, bem como de outras
acções que concorrem para
minimizar o custo de vida dos
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Nº de
Ordem

Modalidade
contratação e
respectiva referência

Nome do
concorrente

1

Concurso por ajuste
Directo nº05/AJ/FIPAG/
AOP/2022

Manjor
Investimento

2

Concurso por ajuste
Directo nº06/AJ/FIPAG/
AOP/2022

Osman Yacub
Home and
Building

4

Concurso Público nº01/
CP/FIPAG/AOP/2022

V &W
Consultores

5

Concurso Público nº02/
CP/FIPAG/AOP/2022

. Afridave Mati

Porta-voz da Frelimo, Caifadine Manasse

cidadãos.
Referiu-se ainda ao apoio
directo aos combustíveis e
aos agricultores, através do
incremento da distribuição
de sementes melhoradas que
concorrem para o aumento
da produção e produtividade
agrária, levando à existência de
excedentes para a venda.
O porta-voz da Frelimo
disse que, apesar das adversidades, o Presidente da República, um homem de paz e promotor da unidade e inclusão,
está a montar os alicerces para
o desenvolvimento nacional e
promoção da transparência na

gestão da coisa pública.
Reagindo às recentes declarações do porta-voz da Renamo, José Manteigas, sobre
supostas limitações políticas
no país, Caifadine Manasse
apelou a este partido da oposição a continuar a acarinhar o
processo de Desmobilização,
Desmilitarização e Reintegração (DDR) que está a ser liderado com mestria e sucesso ao
invés de recorrer a conferencias de imprensa para diabolizar o trabalho do Governo.
esforçar
“Deveriam-se
para demonstrar patriotismo,
tal como os combatentes da

luta se libertação nacional que
estão a demonstrar em apoio
as Forças de Defesa e Segurança (FDS) em Cabo Delegado,
no combate ao terrorismo”,
acrescentou.
Caifadine Manasse apelou
aos moçambicanos a continuarem a evitar deixar se levar por
manobras dilatórias promovidas por pessoas que apenas
sabem criticar e nunca reconhecem o trabalho do Governo
na implantação de infra-estruturas para a provisão de serviços básicos de fornecimento de
água e energia nas localidades,
por exemplo.

Objecto de concurso
Lançamento da rede e construção
de fontenários no centro de
reassentamento de Ngalane II em
Metuge
Fornecimento de material de ferragem
e reparação de rede para a área
operacional de Pemba
Contratação de serviços de consultoria
para fiscalização do desenho e das
obras de construção do sistema de
abastecimento de água para o centro
de reassentamento Eduardo Mondlane
na Vila de Mueda, Província de Cabo
Delgado
Construção de Obras Complementares
do sistema de abastecimento de água
para o centro de reassentamento de
Eduardo Mondlane na vila de Mueda na
Província de Cabo Delgado

FIPAG-Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água
Av.7 de Abril R/C, Natite
Tel:(258)27220254
Fax: (258)27222516
Email: fipag.pemba@fipag.co
Pemba, aos 11 de Agosto de 2022

Valor da adjudicação
incluindo IVA

2.083.589,43MT

1.409.580,08MT

3.171.960,00MT

11.693.544,73
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
De acordo com o artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 05/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento dos objectos dos
concursos abaixo:
Descrição

Objecto de contratação

Obs.

Concurso por Cotação n°
11J000041/CC/0007/2022

Aquisição de uniforme para
motoristas

Deserto por falta de
Concorrentes

Concurso por Cotação n°
11J000041/CC/008/2022

Aquisição de acessórios para
informática

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Concurso de Pequena
Dimensão n°11J000041/
PD/005/2022

Fornecimento e montagem de
Aparelhos de Ar Condicionados

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Concurso de Pequena
Dimensão n°11J000041/
PD/006/2022

Aquisição de blusas, camisas e
capulanas

Deserto por falta de
Concorrentes

Concurso Limitado n°
11J000041/CL/011/2022

Aquisição de mobiliário de
escritório

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Concurso Limitado n°
11J000041/CL/012/2022

Aquisição de mobiliário para
residência

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Concurso Limitado
n°11J000041/CL/014/2022

Aquisição de gerador

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

O Meritíssimo Senhor Doutor Mahomed Khaled Mahomed Iqbal Varinda, JuizPresidente da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Nampula
Faz saber, que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Execução
Hipotecária para Pagamento de Quantia Certa nº 20/TJPN/SC/2021, em que é
exequente Banco Comercial e de Investimentos, S.A., com sede na Av. 25 de Setembro,
nº 1465, prédio John Orr´s, na cidade de Maputo, neste acto representado pelos
seus mandatários judiciais, senhores doutores Zaheer Logart, Maveja Aboobacar
Ismael Mulima e José Armando Langa, advogados, Ibrahimo Katé e Nereida
Lourdes Moreira Bande, técnicos jurídicos, e os executados: Izidro Transportes,
Comércio e Turismo, Sociedade Unipessoal, Limitada e Isidro Amido, neste acto
representados pelo seu mandatário judicial senhor Dr. Zacarias Germano, advogado,
com domicílio profissional na cidade de Nacala-Porto, para garantia do pagamento
da quantia exequenda no valor total de 5 729 428,04 (cinco milhões, setecentos
e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e oito meticais e quatro centavos), foi
penhorado o seguinte bem.
Verba Única
Um imóvel, situado no Posto Administrativo de Mutiva, Município de Nacala-Porto,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Nacala-Porto, sob número setecentos
e oitenta a folhas cento e noventa e sete, do livro “B”, traço dois, pertencente ao
executado Isidro Amido.
Nos termos do nº 2 do artigo 864 do C.P.C., são citados os credores desconhecidos,
para, no prazo de vinte (20) dias, finda a dilação de trinta (30) dias, contados a
partir da data da afixação do presente edital, procederem, querendo, a reclamação
de créditos sobre os quais tenham garantia real, sob pena de se proceder a respectiva
venda à sua revelia.
Para constar passou-se o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias”.
Nampula, aos 8 de Agosto de 2022
O Juiz-Presidente
Mohamed Khaled Varinda

Xai -Xai, Junho de 2022
Assinatura
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A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba

7153

Delegação Provincial do Niassa

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO LIMITADO N.o 47B000541/CL/011/2022
Contratação para Montagem de Sistema de Vigilância nos Postos de Controlo
de Carga em Mandimba e Marrupa, Província do Niassa
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE -IP), Delegação Provincial do Niassa,
convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, pequenas, médias e grandes empresas, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas para montagem de sistema de vigilância nos postos de controlo de carga em Mandimba e Marrupa, província do
Niassa.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará compatível com o objecto de contratação, conjugado
com demais requisitos indicados nos documentos do concurso.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais),
durante as horas normais de expediente, a partir do dia 12 de Agosto de 2022, no endereço abaixo
indicado, mediante o depósito na conta bancária da ANE/DPN, com domicílio no banco Millennium
BIM, Nr. 001000000458439849.57.
4. As propostas deverão ser entregues até dia 26 de Agosto de 2022, pelas 9.00h, e a abertura terá
lugar às 9.15h.
5. O prazo de validade das propostas é de 90 dias
6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes está previsto para o dia 9 de Setembro de 2022, no
endereço abaixo indicado, pelas 14.00 horas.
7. A visita aos locais será dirigida por representantes da entidade contratante e terá lugar nos dias 18 e
19 de Agosto de 2022, de acordo com a tabela que segue:
N/O

Local da visita

Data

Hora

Local de concentração

1

Báscula de Mandimba

18/8/2022

10.00 horas

SDPI - Mandimba

2

Báscula de Marrupa

19/8/2022

10.00 horas

SDPI - Marrupa

8. Está prevista a realização de uma reunião de pré-concurso, a ter lugar no dia 22 de Agosto de 2022,
pelas 14.00 horas, no endereço abaixo indicado.
9. O concurso será regido 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.
Delegação Provincial da ANE, IP - Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro Nº 219
CP. Nº 192, Telefax nº 27120352
Lichinga – Niassa – Moçambique
Lichinga, Agosto de 2022
A Entidade Contratante
204
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que
nos termos do artigo 27 do Regulamento
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro,
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar
da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a
opor-se que seja atribuído o Certificado
Mineiro número 11013CM para ÁguaMarinha,
Turmalina
e
Minerais
Associados, no distrito de Mogovolas,
na província de Nampula, a favor da
requerente Zitha Mineral Resources,
Sociedade Unipessoal, Limitada, com as
seguintes coordenadas geográficas:

ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO - IP
DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
No âmbito das medidas adoptadas para melhoria das condições de vida da população, o sector de água, tem estado a implementar acções de vária ordem.
Neste âmbito, foi seleccionado o empreiteiro que será responsável pelas obras de recuperação e melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água da vila
de Zumbo, na província de Tete. Paralelamente, a AIAS, IP pretende contratar os serviços de fiscalização das obras supramencionadas, de modo a garantir que
os trabalhos decorram de acordo com as especificações técnicas aprovadas e dentro do programado. Pelo que, nos termos do abaixo indicado:

Concurso Público Nº
16/AIAS/CONSULT/2022

Objecto do Concurso
Fiscalização das Obras Para o Melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água da Vila-Sede do Distrito
de Zumbo, Província de Tete

Para o efeito, são convidados os interessados, elegíveis a providenciar os serviços acima mencionados, a apresentarem a manifestação de interesse.

Vértice

Latitude

Longitude

1

-15 42 20,00

39 13 0,00

Para o presente serviço, os interessados devem ter experiência no mínimo de 7 (sete) anos comprovada, na fiscalização de obras, coordenação de trabalhos e

2

-15 42 20,00

39 13 30,00

gestão de contratos similares .

3

-15 42 30,00

39 13 30,00

4

-15 42 30,00

39 13 20,00

5

-15 42 40,00

39 13 20,00

6

-15 42 40,00

39 13 0,00

A Manifestação de Interesse deve ser apresentada, (sendo uma original e duas cópias) na língua Portuguesa, e entregues na Administração de Infra-estruturas
de Água e Saneamento, sita na Av. Eduardo Mondlane, n.o 1352, 4º Andar, Tel: +258 21 321 838, Cell.:
+258 84 300 8126, Maputo, até as 14.00 horas do dia 31 de Agosto do ano em curso.

Maputo, a 1/7/2022

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Maputo, Agosto de 2022
O DEA
7122
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PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR
FERNANDO LUÍS EMAGA, JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE NAMPULA
Faz saber que correm seus termos legais nesta
Secção, uns Autos de Acção Executiva para
Pagamento de Quantia Certa com Processo
Ordinário, registados sob o nº 37/2021, com o
valor da causa de 268.047,76 (duzentos e sessenta
e oito mil, quarenta e sete meticais e setenta e
seis centavos), em que é exequente Futuro Mcb,
SA, Sociedade Comercial, com sede na Avenida do
Trabalho, nº 8, cidade de Nampula e executados
Elias Issufo Saíde e Gulsumo Abudo Omar,
ambos maiores, de nacionalidade moçambicana,
residentes em Napipine, cidade de Nampula, que
foi penhorado o bem imóvel, segundo consta do
despacho exarado pelo Meritíssimo Juiz da causa, a
folhas 32, dos presentes autos.
Verba Única
Uma moradia do tipo 3, localizada na zona de
Napipine, de construção convencional e em
boas condições habitacionais, avaliada em 273
408,00MT(duzentos e setenta e três mil e
quatrocentos e oito meticais).
São desta forma notificados os executados Elias
Issufo Saíde e Gulsumo Abudo Omar, acima
identificados nos presentes autos, que o bem
imóvel supra, se encontra penhorado desde o dia 4
de Fevereiro de 2022, a favor da exequente Futuro
Mcb, SA, nos termos do que dispõem os artigos
836º e 838º, ambos do Código do Processo Civil.
Para constar se lavrou o presente anúncio que será
devidamente assinado.
Nampula, aos 8 de Agosto de 2022
O Escrivão de Direito Provincial
António Manuel Maier
O Juiz de Direito
Drº Fernando Luís Emaga

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Tribunal Administrativo da Província de Gaza convida pessoas singulares, micro e pequenas empresas interessados a
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Ordem Nº de Concurso

05
06

07

Objecto de
Concurso

Data e Horas de entrega Data e Horas
Data de
Validade das
Modalidade
de documentos de
de Abertura Pronunciamento do
propostas
qualificação
das propostas
Posicionamento

1 1 J 0 0 0 0 4 1 / Aquisição
de Concurso de
18/8/2022 às 9.00H
CC/018/2022
Gerador
por cotação
Aquisição
de
11J000041/
Concurso de
Mobiliário para
18/8/2022 às 10.15H
CC/019/2022
por cotação
residência
Aquisição
de
11J000041/
Concurso de
Mobiliário
de
18/8/2022 às 11.15H
CC/0020//2022
por cotação
Escritório

18/8/2022 às 19/8/2022 às
9.15 H
9.00H

90 dias

18/8/2022 às 19/8/2022 às
10.30 H
9.00H

90 dias

18/8/2022 às 19/8/2022 às
11.30 H
11.00H

90 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou adquirí-los,
no DA do Tribunal Administrativo da Província de Gaza, sito no Bairro Chinunguine B, próximo da Escola Técnica, zona
4-L511, rua da praia de Xai- Xai porta nº-547 Q/B, entre as 8 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de
500,00Mt (quinhentos meticais) para o concurso limitado, e 300,00Mt (trezentos meticais), para o concurso de pequena
dimensão que devem ser depositadas na conta 0343401147 –Tribunal AP Gaza do BIMQ/B, entre as 8 e 15.30 horas,
Telefone nº 870105054.
Para o concurso por cotação os termos de referência estão disponíveis sem pagamento de nenhuma taxa
adicional.

361

As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado e as mesmas serão abertas, na sala de sessões do Tribunal
Administrativo Provincial de Gaza, em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 8 de Março.
Xai –Xai, Julho de 2022
Assinatura
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

MUIDUMBE

Estado reabilita casas
para funcionários públicos

E

Edifício do Governo de Muidumbe

STÁ previsto para breve
o arranque das obras de
reabilitação de algumas
residências para a acomodação de funcionários
e agentes do Estado no distrito
de Muidumbe.

As casas, financiadas pela
Direcção Provincial das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (DPOPHRH), são
os funcionários que se haviam
refugiado em alguns pontos da
província de Cabo Delgado e do

país na sequência da acção dos
terroristas.
Na primeira fase serão reabilitadas oito residências que se
encontram actualmente desabitadas por terem sido vandalizadas durante os ataques dos ter-

roristas em Abril de 2020.
Neste momento, decorre a selecção do empreiteiro no
quadro de um concurso público
lançado em Julho. Está também
em curso o restabelecimento dos
serviços públicos e privados nas

zonas recuperadas aos terroristas
mercê da intervenção das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), dos países da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) e do
Ruanda.
Segundo apurou o “Notícias”, são acções inseridas no
Plano de Recuperação de Cabo
Delgado (PRCD), que visa, igualmente, restabelecer a confiança
da população, estimulando o seu
regresso em condições de segurança e com meios mínimos de
subsistência.
Devido à falta de condições
de habitação, por conta da destruição da maior parte das casas do Estado, a maior parte dos
funcionários está acomodada em
tendas. Outros são obrigados a
dormir na vila-sede de Mueda,
para onde se deslocam diariamente depois do fim do período
laboral. Recorde-se que em Abril
de 2020 os terroristas atacaram
a vila-sede do distrito de Muidumbe, onde, além de queimar
casas, vandalizaram diversas infra-estruturas, incluindo a sede
do Governo distrital, levando a
que 934 funcionários abandonassem os seus postos de trabalho à procura de segurança em
outros pontos da província e do
país.

Insegurança alimentar afecta
mais de 900 mil pessoas
POUCO mais de 932 mil pessoas
enfrentam insegurança alimentar e nutricional em Cabo Delgado.
Trata-se de um problema caracterizado pela escassez de comida e que
está a contribuir para o aumento de
casos de desnutrição crónica nesta
província.
De acordo com o Plano de Política, Segurança Alimentar e Nutricional apresentado há dias na cidade de Pemba, a província de Cabo
Delgado é a que apresenta maiores

índices de insegurança a nível nacional, seguida da Zambézia.
Concorrem para essa situação,
que afecta principalmente as crianças, factores como a instabilidade
social originada pelos ataques terroristas em alguns distritos e as fracas colheitas agrícolas devido a desastres naturais e pragas.
Os dados foram apresentados
durante o seminário de consulta, evento através do qual se procurava “mostrar o compromisso

político do Governo de assegurar
maior contribuição de todas as
partes interessadas na elaboração
do plano”.
Quanto à desnutrição aguda,
que muitas vezes resulta da falta de
conhecimentos para a confecção e
diversificação de alimentos, consta
que Cabo Delgado possui uma taxa
de 45 por cento, contra 46,7 por
cento de Nampula.
A desnutrição aguda torna
as pessoas vulneráveis a contrair

doenças como diabetes, além de
levar à diminuição do desempenho
intelectual, da capacidade de trabalho e, em casos extremos, à morte.
Para combater esses fenómenos,
o Governo elaborou dois instrumentos, nomeadamente a Política
e a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional III,
com a finalidade de promover uma
alimentação adequada e uma vida
activa e saudável para todos os moçambicanos.

Embarcações de pesca numa das praias de Cabo Delgado

Palma volta a praticar
actividade pesqueira
OS pescadores que desenvolvem as suas actividades
no mar ao largo do distrito de Palma, na província
de Cabo Delgado, estão a
retomar gradualmente à
faina, depois de um longo
período de paragem por
causa da insegurança provocada pelos terroristas.
Segundo o delegado
da Administração Nacional da Pesca (ADNAP)
de Cabo Delgado, Acácio
Mussa, a pesca foi aberta na ilha de Vamizi e ao
largo da vila-sede do distrito, continuando interdita nas ilhas Tecomagi,
Rongui, Metundo, Quifuqui, Quissangula, Vumba,
Queramimbi e Suavo.
Até ao primeiro semestre do ano em curso,
de acordo com a fonte, tinham sido licenciadas 70
artes de pesca, incluindo
redes de arrasto, malhas e
linhas de mão.
Mussa, que falava recentemente
na
cidade de Pemba, à margem

da cerimónia de entrega
de cartões de pescadores, ressalvou que, para os
distritos de Mocímboa da
Praia e Macomia, dois dos
maiores centros de pesca
da província, a retoma da
actvidade está condicionada a garantias de segurança a serem dadas pelas
Forças de Defesa e Segurança.
Sobre
o
programa
“Pescador cidadão”, uma
iniciativa do Ministério
do Mar, Águas Interiores
e Pesca, Mussa disse que,
para este ano, está previsto o licenciamento de 1927
pescadores artesanais e
3037 artes de pesca.
“Conseguimos licenciar no primeiro semestre
do presente ano 540 pescadores e 1633 artes de
pesca”, afirmou.
Segundo ele, somente
no distrito de Pemba foram licenciados no período e referência 359 pescadores dos 850 previstos.
Para a administradora

de Pemba, Joaquina Nordine, uma vez inscritos
no programa, os pescadores artesanais podem
ter acesso aos serviços de
previdência social oferecidos pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), oportunidades
concedidas por instituições seguradoras, entre
outros.
“É por isso que apelo
aos pescadores artesanais
para licenciarem as suas
artes de pesca e embarcações, observando a legislação vigente no nosso
país. Tudo é pelo vosso
bem, pois, caso fiquem
impossibilitados de trabalhar e em situações de
eventos extremos, podem, por exemplo, activar
o seguro em vosso benefício”, explicou Nordine.
A província de Cabo
Delgado conta com 46.920
pescadores artesanais que
trabalham com 6417 artes
de pesca e 5615 embarcações.

PUBLICIDADE

A VOZ DO CIDADÃO

Pescadores pouco sabem
sobre previdência social

Nuro Anli

PESCADORES
artesanais
que operam na baía de Pemba, em Cabo Delgado, denotam
fraco conhecimento dos procedimentos e vantagens de aderir
ao sistema de previdência social
disponibilizado pelo Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS) aos trabalhadores por
conta própria.
Esta constatação foi feita
recentemente pelo “Notícias”
durante a cerimónia de entrega
de cartões no âmbito do programa “Pescador cidadão”, do
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas.
Por
exemplo,
Nuro
Anli, membro do Conselho Co-

munitário de Pesca de Paquitequete, disse que desenvolve
a actividade pesqueira há mais
de vinte anos e que só recente-

mente adquiriu o cartão de previdência social.
“Ainda não comecei a
contribuir para a segurança
social, mas é algo importante
para nós. Como patrões de nós
mesmos, temos muito trabalho diariamente e acabamo-nos esquecendo de fazer o
que nos pode ser útil amanhã”,
disse Anli.
Por seu turno, Abibo Jume,
pescador desde 1999, disse que
não sabia que sendo trabalhador
por conta própria podia economizar para a previdência social.
“Apenas sei da existência de
grupos de poupança de pescadores. Não sabia que podia tam-

Massalo Delpani

bém poupar para a segurança
social”, confessou.
Um outro pescador de nome
Massalo Delpani disse que desenvolve a sua actividade desde
2002. Também disse nunca ter

embarcações, contou que contribui para a segurança social
desde 2020 e que, inclusive, já
teve um congelador e caixa de
conservação de pescado oferecidos pelo Instituto Nacional de

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS
Miquidade Mussagy Chamuene

Abibo Jume

tomado conhecimento da existência de um programa de previdência social que abrange trabalhadores por conta própria.
Já Miquidade Mussagy Chamuene, proprietário de duas

Segurança Social (INSS).
“É uma coisa boa. Já me informaram que, além de mim, os
benefícios sociais são extensivos
à minha esposa e filhos”, afirmou Chamuene.

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

13

OPINIÃO & ANÁLISE

Sábado, 13 de Agosto de 2022

ARENOFOGAO

Cultive
pensamento
positivo
LOPES MUAPENTA
ÀS vezes olhamos para o céu e pedimos a Deus um caminho seguro e cheio de certezas, pois
nos encontramos perdidos e sem direcção. Com certeza que sempre és ouvido e assim chegou
este artigo para ler e algumas palavras te vão ajudar a encontrar a conexão com os caminhos
da sua realidade na confiança e na fidelidade! Junto a um caldeirão de emoções, acabam vindo
os momentos de fraqueza onde parece que nada mais vai dar certo, que tudo está perdido, é
quando realmente chegas ao fundo do poço e precisas de escolher. Vai aceitar fraquejar ou
prefere manter a esperança, movendo-se em direcção à superação? Às vezes precisamos de
nos esforçar muito para ver o nosso trabalho crescer e podermos colher os bons frutos. Mas a
colheita do sucesso e da felicidade exige dedicação, é preciso manter o pensamento optimista,
sintonizado em coisas positivas.
Vão chegar momentos em que vamos olhar para os caminhos à nossa frente e não saberemos qual escolher, os sentimentos vão nos confundir e as angústias dominarão o coração.
É nessa hora em que a nossa fé traz-nos a luz necessária para sair da escuridão. E um dos
maiores erros dos seres humanos é não enfrentar os problemas, deixar de lado o facto de que
eles servem como degraus. Assim como as flores precisam da força e da brutalidade da chuva
para se desenvolverem, também precisas das dificuldades para evoluir e delas aprender mais.
Nem sempre terás convicção de tudo o que quiseres ou de todas as pessoas que estão ao
seu redor. A vida é uma montanha russa e as emoções acabam se moldando em todo o percurso, entretanto, não se deixe abalar pelas dúvidas que surgem, seja corajoso, enfrente-as e
supere, mesmo que as coisas estejam péssimas, que sua auto-estima esteja baixa, que as suas
acções não resultem em nada, continue firme e confiante na vitória e alegria no seu rosto. Não
deixe que o temporal seja o suficiente para derrubar os projectos, siga forte e tudo se resolverá
no tempo certo.
Para que as transformações aconteçam, precisas permitir que Deus actue directamente
nessas mudanças, ou seja, deixar que ele aja em seu coração. Estás preparado(a) para vivenciar um milagre? Olhe sempre para frente, seja positivo, não se esqueça do bem e do amor que
diariamente recebes de Deus e das pessoas de bom coração. Sempre devemos emanar coisas
boas ao mundo, mesmo que o momento não seja o melhor das nossas vidas. Depois que Deus
agir em sua vida encontrarás todas as respostas que estava à procura e entenderá que sem fé,
nada transborda, tudo é vazio, confie no Senhor, compreenda e espere que terás a sua resposta
sorridente, ele sempre saberá o que é melhor para si na hora de espera! Podes tentar de tudo,
pedir ajuda para o máximo de pessoas que quiser, mas só uma coisa realmente vai te puxar e
colocar de volta no caminho da glória que é a sua própria fé em Deus. É Ele que vai te dar a
luz necessária para voltar a enxergar.
Cultive o pensamento positivo todos os dias, assim, uma hora ele se tornará algo natural,
faça desses exercícios uma forma de vida e perceberá que rapidamente o mundo estará a seu
favor. O pensamento é uma forte ferramenta que temos, ele atrai tudo o que inserimos nele e
o que transmitimos também. Por isso, jamais o deixe adoecer, porque as consequências serão
graves e se espalharão por todas as fases e núcleos da sua vida.
Todo pensamento é doutrinado a agir conforme o que praticamos, mas as raízes são regadas de amor. Em breve florescerá amor, mas se as reflexões sofrem dotadas de pessimismo,
aí o resultado será o fracasso. Por isso, aproveite as chuvas de boas ideias e as coloque em
prática. Confie sempre em si e na capacidade dos seus pensamentos tornarem reais os seus
sonhos, o que a mente cria, o mundo sente como uma boa vibração e se move em função de
torná-los reais. Então, fique atento ao que imagina!
Com a experiência da vida aprendemos que nos tempos difíceis, de crise, precisamos nos
apegar em algo bom e não podemos reclamar, e sim agradecer por todas as bênçãos que já nos
foram concedidas. O tempo de desafio é apenas uma fase e se cada um souber agir de bom
modo, tudo ficará no ritmo agradável. A luta é diária e constante, mas necessária a manter a
cabeça erguida faz parte de quem deseja realizar um sonho ou ter uma vida de paz. Os pensamentos positivos precisam de se tornar hábitos e aos poucos o mundo vai tomar conhecimento
do que enviar para alguém.
A cada leitor desejo que cada pensamento seja suficiente para espantar o mal, que a força dos seus sonhos o ajude a manter por perto somente o que for bom. Nesta óptica espero
também que após cada tempestade, surja a bonança. Não existe um momento específico para
pensar de forma positiva, por isso aconselha-se que cada um treine e quando a necessidade
chegar, saberá como agir, evitando jogar a culpa em qualquer pessoa e sem ser cruel com
ninguém.
Mesmo em tempos difíceis, é preciso manter o pensamento positivo, porque a fé ajuda
o corpo a não padecer. A confiança em si mesmo é outra parte importante para não adoecer
mentalmente e pensar em coisas negativas. E as boas acções são as que fortificam o universo a
trazer coisas boas para perto de si. Não importa as dores que esteja a enfrentar, nunca desconte
em ninguém! Um dos maiores erros do ser humano é transferir suas frustrações a quem não
merece, por isso as coisas passam a desandar, as acções são sempre negativas e consequentemente o retorno é igual e vira um vício, um erro que parece não ter fim.
Atraia somente o que deseja que o mal sempre vai se aproximar de ti, mas não deixe as
portas abertas para ele entrar. Fortaleça sua confiança, sua coragem e se o tempo de chuva
mesmo assim aparecer aprenda a dançar nela num ritmo saudável e emocionante. Quando o
mau tempo aparecer, não se desespere, apenas foque-se em cuidar de si, respire fundo, coloque as ideias no lugar e, ao invés de odiar ao mundo, emanem palavras de bem, pensamentos
positivos. Deseje o bem até a quem lhe desejou mal e verás como é válido perdoar e guardar
em si somente coisas boas.
Nos tempos difíceis, use e abuse da fé, mas nos tempos bons, emanem coisas boas. Quando alguém precisar de ajuda, estenda carinhosamente a sua mão e quando precisar de alguém,
peça humildemente o seu amparo. Seja simples e aprenda a fazer das adversidades uma fonte
para o seu crescimento, do qual poderá sempre treinar pensamentos positivos. Aquele abraço
amigo.
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Tornar flexível o tráfego
na Praça dos Combatentes
PAULO VICENTE
A REABERTURA da Rua da Linha, concretamente no troço
que vai da Praça dos Combatentes até a passagem de nível
mais conhecida por “dona Alice”, na cidade de Maputo, tem
um grande significado para os automobilistas pelo facto de
melhorar a transitabilidade. Todavia, clama-se por uma melhor gestão do tráfego.
A Praça dos Combatentes caracteriza-se por um movimento intenso pelo facto de ser destino final de muitas viaturas de transporte público, para além de que é um local de
passagem de automobilistas com vários destinos e um dos
corredores de entrada à cidade de Maputo.
Mas, sucede que para quem vem no sentido “dona Alice”
à Praça dos Combatentes, no troço recentemente reaberto,
enfrenta sérias dificuldades derivadas do congestionamento
que tem a ver com tráfego intenso, particularmente nas horas
de ponta.
Deste modo, os automobilistas levam muito tempo na
fila, onde alguns até chegam a cometer indisciplina para contornar a situação mas que, infelizmente, a esperteza não vai

além por conta da própria via que é estreita.
Tudo quanto estes automobilistas “apressados” fazem é
porque se vêm a atrasar aos destinos e a fila conhecer poucos
momentos de avanço. Aliás, está em causa também o elevado
custo de combustível que deixa cada vez mais preocupados
os cidadãos pelo facto de ter repercussões noutros produtos
ou serviços. Oxalá que as medidas anunciadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, tenham impacto o mais breve
possível para aliviar o sufoco dos cidadãos.
Para além de os automobilistas se aborrecerem por verem o combustível sumir sem que tenham chegado ao destino, os mesmos sentem um desgaste físico e psicológico por
permanecerem no mesmo local. A perturbação mental pode
influenciar negativamente no seu bem-estar, na forma como
vai lidar com as pessoas ao longo do dia e, consequentemente provocar-lhe distúrbios e incompreensão de determinados
fenómenos.
Por isso, para além de se olhar para o lado material, é
necessário que se pense em outros tipo de complicações que,
no fim do dia, retiram algo do nosso organismo e reduzem a
esperança de vida.

Assim, sugiro a quem de direito para que reforce as equipas de monitoramento do trânsito de modo a criar equilíbrio
em todas as filas que desaguam na Praça dos Combatentes.
Pois, nas condições actuais, uns sentem-se injustiçados porque existe um lado cujo tráfego flui com alguma facilidade
ou esperteza.
Em todo o caso, a reabertura da Rua da Linha sem dúvida
satisfaz os automobilistas e moradores, mas é preciso fazer
um pouco mais para que esta alegria seja completa.
Igualmente, há necessidade de maior controlo das viaturas que estacionam junto aos passeios de modo que não ocupem grande parte da estrada ao ponto de a circulação nos dois
sentidos da via ficar comprometida.
Temia pela interferência dos vendedores mas, pelo menos
a hora em que passei pelo local, havia um pouco de disciplina
que, ao invés de ocuparem a estrada, uns mantinham-se em
pé nos passeios e outros com produtos expostos no chão. Ao
longo do troço, as barracas de prestação de serviços também
estavam melhor perfiladas ao ponto de permitirem a caminhada pelos passeios sem nenhum constrangimento. Oxalá que a
situação prevaleça.

A paz que todos nós almejamos
GUILHERME RUI
PAZ é uma das palavras mais pronunciadas no país e não
só. E há motivos: durante muito tempo vivemos momentos difíceis por conta da guerra que ficou conhecida como
sendo dos 16 anos, a desestabilização no centro do país
e desde 2017 enfrentámos o terrorismo no norte de Moçambique.
Para que o país alcance a paz tão desejada, aconselha-se que, em primeiro lugar, o indivíduo procure estar bem
consigo mesmo para poder transmitir força positiva aos
outros, até aqueles com intenções de fazer o mal.
E uma das instituições que por natureza tem a missão
de transmitir estes valores que trazem a harmonia na sociedade são as confissões religiosas. De referir que nos
últimos tempos, muitas denominações religiosas foram
se implantando em todo o território nacional e os cidadãos aderem aos seus ensinamentos baseados nos ensinamentos bíblicos de sempre salvar almas.
Por isso, este momento marcado por males como terrorismo, suicídios, agressões físicas, etc., as denomina-

ções religiosas são desafiadas a transmitir os bons valores e cultivar o espírito de paz para que o ser humano
olhe para o seu semelhante com imagem de Deus.
Arrepia-me cada vez que acompanho notícias a reportar situações de indivíduos que tiram a vida do outro por
causa de um telemóvel. E para concretizar os seus intentos, vezes sem conta recorrem a objectos contundentes.
De onde vem estes pensamentos? Será que este indivíduo
procurou cultivar a paz em si mesmo, ama-se?
Nos primeiros meses de 2020 após a inclusão da Covid-19 em Moçambique, as redes sociais revelaram-se
bastante úteis no sentido de que foi e continua a ser um
veículo de transmissão de esperança aos enfermos e não
só.
Senti a força das redes sociais que procuravam trazer
bons ensinamentos e feliz ainda porque procuramos seguir. Por que não manter o espírito de paz que caracteriza
o povo moçambicano, distanciando-se do mal?
Clamamos por uma paz verdadeira, não aquela que
pronunciamos de boca para fora, como soi-se dizer. As
nossas acções devem condizer com os ensinamentos que
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as várias denominações religiosas e não só transmitem
aos seus crentes.
As denominações religiosas existem para quebrar as
velhas práticas, consideradas mundanas, e introduzir o
crente para uma transformação espiritual que o conduz
a verdadeira paz, mesmo em momentos de dificuldades.
O terrorismo não agrada a ninguém, aliás, é benéfico aos seus mentores que seguem agendas obscuras. De
onde vem essas agendas? Será que as mensagens sobre
paz não os alcançam? Será que gostam de ver os seus
compatriotas a sofrer, de ver sangue do seu semelhante a
ser derramado? Façam o exame de consciência e mudem
de vida.
Mudem de vida aqueles que se fazem à rua para retirar bens alheios só para alimentar o seu ego, os seus
vícios que o conduzem ao mal, chegando mesmo a tirar
a vida do outro, sobretudo quando a vítima os reconhece.
Esta prática é condenável.
Cada um de nós, apesar dos problemas e desafios que
enfrenta diariamente deve procurar paz consigo. Haja
paz.
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Parques nacionais de África
cada vez mais ameaçados

M

OÇAMBIQUE
faz
parte de alguns países africanos, cujos
parques nacionais
albergam milhares
de espécies, incluindo leões,
elefantes e búfalos, cada vez
mais ameaçados pela baixa pluviosidade e por novos
projectos de infra-estruturas,
alertam especialistas.
Em causa está a seca prolongada no leste do continente, exacerbada pelas alterações
climáticas, assim como projectos de grande escala (petrolíferos e pecuários).

Os parques ameaçados são
Tsavo e Nairobi, no Quénia,
Mkomazi e Serengeti, na Tanzania, Quirimbas e Gorongosa,
em Moçambique, Kruger, na
África do Sul, Kahuzi Biega,
Salonga e Virunga, na República do Congo.
Além de protegerem espécies da flora e fauna, estas áreas
de conservação ajudam na absorção do dióxido de carbono,
reduzindo os efeitos do aquecimento global.
Segundo Ken Mwathe, da
organização ambientalista BirdLife International, estima-se

que 38 por cento das zonas de
biodiversidade de África estejam sob ameaça severa devido
às alterações climáticas e ao
desenvolvimento de infra-estruturas.
“As principais áreas de biodiversidade, especialmente em
África, têm sido consideradas
pelos investidores como inativas. Os Governos alocam terras
nessas áreas para o desenvolvimento de infra-estruturas”,
disse Mwathe.
Acrescentou que as linhas
de alta tensão, por exemplo,
provocam colisões com aves

devido à má visibilidade.
Na tentativa de melhorar
os padrões de vida e alcançar
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
como o acesso à água potável,
o aumento do emprego ou o
crescimento económico, os
Governos africanos apostam
em grandes projectos, financiados por países estrangeiros
como a China.
Para os conservacionistas,
substituir a vida selvagem por
infra-estruturas é o caminho
errado para o crescimento
económico. “Devemos ter um

Lixeiras emitem
muito mais metano
do que se pensava

futuro no qual a vida selvagem
não seja separada das pessoas”,
disse Sam Shaba, Fundação
Honeyguide, na Tanzania.
A maioria dos parques naturais de África foi criada no final do século XIX, início do século XX, por regimes coloniais
que cercaram as áreas protegidas e ordenaram às pessoas que
saíssem.
Actualmente, os conservacionistas consideram que
uma abordagem mais inclusiva para administrar os
parques e a experiência das
comunidades indígenas, que
vivem ao redor deles, pode
ajudar a protegê-los, disse
Ademola Ajagbe, da organização ecologista The Nature
Conservancy.
“África é retratada como
um lugar de natureza, sem pessoas a viver lá, e esta narrativa
tem de mudar”, disse Simon
Counseill, conselheiro da Survival International.
Um estudo recente realizado no Parque Nacional Kruger,
na África do Sul, relacionou os
eventos meteorológicos extremos com a perda de animais e
plantas, que não conseguem
lidar com o calor extremo e à
falta de água.
A seca ameaça seriamente espécies como rinocerontes, leões e elefantes e reduz a
quantidade de alimentos disponível, disse Philip Wandera,
ex-director do Serviço de Natureza do Quénia. (Lusa)

AS lixeiras estão a emitir muito metano para a
atmosfera, mais do que se pensava, em resultado da decomposição do lixo, alertaram cientistas num estudo.
Os investigadores usaram informação de
satélite relativa a quatro importantes cidades,
duas indianas Delhi e Mumbai, a paquistanesa
Lahore e a argentina Buenos Aires, e apuraram
que as emissões das lixeiras em 2018 e 2019 foram 1,4 e 2,6 vezes superiores às estimativas
anteriores.
O estudo pretende ajudar os governos a
envidarem esforços no combate às alterações
climáticas, ao apontarem locais específicos
causadores de maior preocupação.
Quando o lixo orgânico, como restos de
comida, madeira ou papel, se decompõe, emite metano para o ar. As lixeiras são a terceira
fonte de emissões de metano, depois dos sistemas de petróleo, gás e agricultura.
Apesar de representar 11 por cento das

emissões de gases com efeito de estufa e durar cerca de uma dúzia de anos na atmosfera,
retém 80 vezes mais calor do que o dióxido de
carbono.
Os cientistas estimam que pelo menos 25
por cento do aquecimento global, hoje, resultam do metano emitido por acção humana.
No início deste ano, Nova Delhi esteve debaixo de fumo durante dias, depois de uma lixeira extensa se ter incendiado, quando o país
registou um calor extremo, com temperaturas
acima dos 50 graus centígrados.
Segundo a Agência Internacional de Energia, a China, Índia e a Rússia são os maiores
emissores de metano.
Na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2021, 104 países comprometeram-se em reduzir as suas emissões
em 30 por cento de 2020 a 2030. A China e
a Índia não subscreveram este compromisso.
(Lusa)

Estudo recomenda consumo de refeições à base de plantas
ALIMENTOS à base de plantas têm
um baixo impacto ambiental em relação a peixe, queijo ou carne, refere um estudo que analisou cerca de
57.000 produtos vendidos em supermercados no Reino Unido e na Irlanda.
“Substituir carne, laticínios e
ovos por alternativas à base de plantas pode trazer grandes benefícios
ambientais”, apontam os investigadores.
O pão, alguns cereais, sobremesas

como bolos e bolachas têm um impacto ambiental relativamente baixo
ou intermédio, mas o peixe, queijo e
carne, com destaque para as vermelhas, têm maior consequência.
Com o estudo, os investigadores
pretendem ajudar os consumidores
a comprar de forma mais sustentável, sem sacrificar a sua saúde, bem
como cruzar estes resultados com as
qualidades nutricionais dos alimentos.
Refrigerantes e sumos de frutas

estão entre os produtos comercializados com menor impacto na natureza, por serem compostos maioritariamente por água, embora tenham
uma má qualidade nutricional.
Apesar disso, os investigadores
acreditam que, de uma forma geral, os produtos mais sustentáveis
também são os melhores do ponto de vista nutricional. O estudo
confirmou o que outros trabalhos
já tinham avançado, ao analisarem
ingredientes únicos como frutas e

carnes vermelhas.
Na realização da pesquisa, os investigadores enfrentaram dificuldades como a quantidade de cada ingrediente nas embalagens, uma vez
que apenas cerca de três por cento
dos mais de 57 mil produtos tinham
a composição completamente quantificada.
Para o estudo, os cientistas tiveram de desenvolver um algoritmo
baseado nas poucas informações conhecidas para avaliar a proporção de

ingredientes ausentes.
Para avaliar o impacto ambiental,
quatro factores foram considerados:
emissões de gases de efeito de estufa,
uso de recursos hídricos limitados,
utilização da terra e eutrofização
aquática (poluição da água).
No futuro, conhecer melhor as
dosagens e a origem dos vários ingredientes pode ajudar a determinar
com maior precisão o seu impacto
no meio ambiente, sublinharam os
investigadores. (Lusa)
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ANÚNCIO DE RESULTADOS FINAIS
Na sequência do Concurso Público em epígrafe,
lançado no dia 14 de Abril de 2022, comunica-se
aos candidatos que os resultados finais encontram-

se disponíveis no sítio de internet do CEDSIF, IP e
podem ser acedidos através do seguinte Link:
https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3531

Torna-se público, que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, correm éditos
fazendo saber que no dia 23 de Agosto de 2022, pelas 9.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será realizada
a abertura de propostas, em carta fechada, em primeira praça, pelo preço mínimo de 18 582 418,29MT (dezoito
milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezoito meticais e vinte e nove centavos), para a venda
do imóvel penhorado, nos Autos de Execução Ordinária nº 05/2020-K, movidos pelo exequente Banco Único, S.A.,
contra os executados Abbeycon Moçambique, Lda., com sede na Av. Tomás Nduda, nº 1214, Bairro da Polana, nesta
cidade, e Tiago Dinísio, com endereço acima indicado, com a seguinte designação:
Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 59409 a fls. 105 verso, do livro
B/202 e inscrito sob nº 83204 a fls. 53 verso, do livro G/118, a favor da executada Abbeycon Moçambique, Lda.,
penhora inscrita sob o nº 86827, fls. 44, do livro F-69, a favor do exequente Banco Único, S.A., localizado no Bairro do
Zimpeto - EN1, fracção autónoma Z9, cidade de Maputo.
Todas as propostas em carta fechada deverão ser entregues até esse momento no Cartório da 13ª Secção Comercial
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, porta 402, direito, cidade de
Maputo, durante as horas normais de expediente, pelas pessoas interessadas na compra do referido imóvel, bem como
ficam notificados àqueles que nos termos do artº 876º, nº 2 do C.P.C, podiam requerer adjudicação, bem assim aos
titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito
no acto da praça.
O imóvel pode ser visitado no Bairro do Zimpeto, EN1 fracção autónoma Z9, nesta cidade de Maputo, devendo contactar
o fiel depositário Sr. Dr. Cáspio A. Dias, afecto ao Departamento Jurídico do Banco Único, S.A., com sede na Av. Julius
Nyerere, nº 290, cidade de Maputo.
Maputo, a 1 de Agosto de 2022

Maputo, aos 12 de Agosto de 2022
7231

Lúcia Monjane
Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz
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Arte da periferia
“invade” Mafalala

E

XPLORAR o melhor
das zonas periféricas
do país é o objectivo do projecto “Eu
Sou do Guetto”, um
sarau itinerante e informal
que esta tarde escalará o
espaço Utopia Mafalala, na
cidade de Maputo.
A iniciativa, organizada
por um grupo de jovens liderados pelo fotógrafo Watson Colosse e pela activista
social Alice Ambrucer, visa
explorar diferentes espaços
da periferia e dar oportunidade para artistas locais
apresentarem os seus trabalhos nos bairros de origem.
“Acreditamos que muitos produtos da cidade vêm
da periferia, mas muitos não
sabem, portanto, esta é uma
oportunidade para os intervenientes mostrarem a sua
arte no seu próprio gueto”,
explicou Colosse.
Sustentou que estes “artistas todos os dias inventam formas de viver, ainda
que muitos os considerem
sobreviventes”.
A primeira edição do
“Eu Sou do Guetto” teve
lugar em 2020, no bairro
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27/20

LICHINGA

22 /12

TETE

Rappers com os
“punhos no ar”

Watson Colosse

de Napipine, em Nampula,
antes de escalar vários bairros da cidade e província de
Maputo.
O sarau caracteriza-se
pela informalidade, por
isso, nunca se fala de figu-

ras de cartazes. Está aberto a
todos que quiserem exibir o
seu talento, bastando, para
o efeito, se escreverem no
local do evento.
“Não temos palcos convencionais, a iniciativa

pode acontecer numa barraca ou ao ar livre”, comentou. Para além de actuações
artísticas, o evento contará
com um momento de debate sobre as artes e os artistas
do gueto.

NAMPULA

34 /22

Há festa do rap em Maputo

HIP-HOP “Punhos no Ar” (FNHPA), cuja sétima edição
decorre esta tarde em Maputo, visando exaltar a unidade
nacional, reunirá artistas de Maputo, Matola, Namaacha,
Xai-Xai, Beira, Chimoio, Tete, Nampula e Lichinga num
programa que inclui música, dança, debate, freestyle-battle, expo-beatz, feira de hip-hop e graffiti.
O festival teve o ponto de partida na terça-feira com o
debate “Mercantilização do CD -Uma aposta sustentável
de valorização do artista no actual panorama económico cultural?”, sob a moderação de Mia Couto Júnior e oração
de Beat keepa (dj), Hélder Leonel (radialista), Sidney GM
(agente cultural) e Magus (editor e escritor).
Juntará no mesmo palco rappers como Pier Dogg, Duas
Caras, Kloro, Trez Agah, Dynomite, Bala de Prata, Uhuru
The Prince, Trovoada, Invencível, Stinky & Skhokho, Projecto Sekeleka, Matador Inocente, Secreto Stone, Mensageiros, MC Mabenda, SLave Boy e Refo, Negro, 9nakonz,
Grupo 3D e DJ Proodp, Azagaia, Vanillas Dog, Bullet e Lecyo, Função Inversa, Ray Breyka, Ygrego, Fenix, 2 Zero,
Extra-T, 160 Voltas, Marechal, G-Zuz e Wjocker, Hot Boy,
Gabriel Flames e Rei Bravo.

28/18
QUELIMANE

30 /20
CHIMOIO

29 /14
BEIRA

28 /18

VILANKULO

28 /17
INHAMBANE

28 /21
XAI-XAI

31 /19
MAPUTO

29 /18

MARÉS
PREIA-MAR - Às 04.52 horas, às 17.15
com 3.33 e 3.34 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 11.06 horas e às
23.30, com 0.6 e 0.7 metros, respectivamente

FASE DA LUA
QUARTO MINGUANTE - Será a 19 de Agosto, às 6.36 horas

Morre o cartoonista
e humorista Sempé

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito”.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), escritor, filósofo e poeta estadunidense
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
06.00
06.05

15.00

HINO NACIONAL
FILME NACIONAL: MABATABATA
BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
RODA VIVA: “ABANDONO ESCOLAR “
GRAVADO - GAZA
RODA VIVA: “ SAÚDE MENTAL
INFANTIL “
GRAVADO - SOFALA
RODA VIVA: “BULLYING E PRECONCEITO “
GRAVADO
- CABO DELGADO
HORA DO CTC - O TAXISTA
REPETIÇÃO
3600 SEGUNDOS
GRAVADO
TVM DESPORTO
DIRECTO
JORNAL DA TARDE
DIRECTO
OPINANDO COM SALOMÃO
MOIANA
REPETIÇÃO
PELA LEI E ORDEM

15.30

TENDA DA JUSTIÇA

16.00

AGORA NÓS: A UNIÃO DE FACTO É UM CASAMENTO?
GRAVADO
VIBRAÇÕES
DIRECTO/BEIRA
ASAS: GRUPOS AUTÓNOMOS E
CRÉDITO ROTATIVO

07.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00

Jean-Jacques Sempé

MORREU, aos 89 anos,
o cartunista e humorista
francês Jean-Jacques Sempé, autor da famosa série “O
Menino Nicolas”.
Nascido em Bordeaux,
em 1932, Sempé dizia de si
mesmo: “cheguei a ser, por
momentos, razoável mas
nunca adulto”.
Depois de uma infância marcada pela pobreza
e pelas brigas entre o pai e

a mãe, Sempé foi expulso
do colégio e foi para Paris,
onde se tornou amigo de
René Goscinny, o autor de
Astérix.
Foi um encontro decisivo, que marcou o início
de uma longa carreira no
mundo da ilustração.
Grande mestre do humor e da poesia, Jean-Jacques Sempé colaborou com
numerosos jornais e revis-

tas, da “Paris Match” ao
“l’Express”.
Durante 40 anos, desenhou uma centena de capas
para o magazine norte-americano “New Yorker”.
Casado três vezes, Sempé teve três filhos. Em 2018,
o jornal francês “Le Monde”
revelou que o ilustrador tinha uma empresa offshore
no âmbito da investigação
Panama Papers. (euronews)

Escritor Rushdie
esfaqueado nos EUA
O AUTOR britânico de origem muçulmana indiana Salman Rushdie, cujas obras espoletaram ameaças de morte
do Irão na década de 1980, foi
ontem atacado, quando estava prestes a dar uma palestra

em Nova Iorque, nos Estados
Unidos.
Segundo avançou a agência norte-americana Associated Press, um homem terá
invadido o palco da Instituição Chautauqua e agrediu-o

a facadas quando estava a ser
apresentado.
O autor caiu, ferido, e o
agressor foi retido por populares no local. Não foi divulgado o estado de saúde de
Rushdie.

Carta de “indignação” de John Lennon leiloada
TRÊS páginas de “indignação”, que o músico britânico John Lennon
(1940-1980) escreveu ao
seu colega Paul McCartney,
estão à venda nos Estados
Unidos.
A carta, escrita após o
rompimento dos Beatles,
banda de rock da qual ambos eram membros, faz
parte de um catálogo da
casa de leilões Gotta Have
Rock and Roll e tem como
valor base de 35 mil euros
(2.295.732,12 meticais).
Há oito pessoas interessadas, mas para a Beatlemania (designação atribuída aos fãs dos Beatles) nem

tudo está perdido.
O documento, dactilografado, com as margens
rabiscadas com anotações
e assinado por Lennon, foi
escrito na sequência da entrevista polémica de McCartney, em 1971, à revista “Melody Maker”, onde
abordou o fim do quarteto
de Liverpool, em 1970, e
a relação entre Lennon e
Yoko Ono.
O ex-Beatle começa
por abordar as finanças em
torno da Apple Records
(gravadora fundada pelo
conjunto), descreve uma
conversa telefónica relacionada a negócios e refere

John Lennon, à esquerda, e Paul McCartney, à direita

compra de acções da Northern Songs “pelas costas”.
Lennon acusa ainda
McCartney e a mulher na
altura, Linda, de “cuspirem em cima do grupo” e
pelo seu fim.
“Eu sei que queremos
o mesmo. Como disse por
telefone e agora nesta carta, sempre que me quiseres encontrar é só ligares”,
concluiu John Lennon,
deixando os “ressentimentos” à parte.
A carta, que ressuscita
o cruzamento de acusações entre os dois artistas,
é vendida até sexta-feira.

19.00

19.30

20.00
21.00

21.30

23.30
00.00
01.30
02.30

17.00
18.30

04.00
04.30

05.00

HAIR REALITY SHOW - COQUE
ESPIRAL
PROGRAMA 02
SOJOGO: 33.ª EXTRACÇÃO DA
LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER E
INFORMAÇÕES / TOTOBOLA
TELEJORNAL
DIRECTO
ESPECIAL INFORMAÇÃO: SISTEMA AGRO FLORESTAL DA
ZAMBÉZIA GRAVADO
GALA: MOOZIKA KIZOMBA
FESTIVAL
3.ª PARTE
TENDA DA JUSTIÇA
REPETIÇÃO
CONVERSAS AO SUL
3600 SEGUNDOS
REPETIÇÃO
VIBRAÇÕES
REPETIÇÃO
PELA LEI E ORDEM
REPETIÇÃO
HAIR REALITY SHOW - COQUE
ESPIRAL
REPETIÇÃO
TVM DESPORTO
REPETIÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
01.00- É DESPORTO
02.00- UM ESPECTACULO
04.57- HINO NACIONAL
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR
08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
09.10- LINHA DIRECTA
11.10- TURMA DA ALEGRIA
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.30- MUNDO SEM SEGREDO
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- ZONA QUENTE I PARTE
21.10- ZONA QUENTE II PARTE
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

16

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

Sábado,13 de Agosto de 2022

NECROLOGIA

M ARI A

SI LVANO

W ELI SSENE

SAM UEL

M ARRENGULA

M ANHI QUE

NOEL THOM É
M ENDONÇA
(Missa de 1 ano)
Seus irmãos Ana e José Artur, cunhados
José e Helena, sobrinhos Igor, Catriona,
Lília, João e Rui comunicam aos amigos
e familiares que no dia 15/8/2022, às 18.00
horas, se celebra missa de 1 ano do desaparecimento
físico de NOEL THOMÉ MENDONÇA, na Sé Catedral de
Maputo. Do nosso coração, agradecemos o apoio sempre
presente nos momentos de maior dor. O Noel viverá eternamente com Deus, sorrindo para todos nós!

(1943-2002)
(20 anos de muita saudade)

FALECEU
Seus filhos Essineta, Luísa, Cachamba, Victorino e Joana, netos e demais
familiares comunicam com profunda
dor o falecimento súbito da sua mãe
e avó MARIA WELISSENE MARRENGULA, ocorrido no dia 12/8/2022, no
Hospital Central da Beira, vítima de
doença, cujas cerimónias fúnebres
se realizam em data e local a anunciar
oportunamente. Paz à sua alma.
7244

7235

GERTRUDES

ALM EI DA

CRI STI NA COSSA

FALECEU

FALECEU

Sua Excelência Ministra, Sua Excelência
Vice-Ministro, Excelentíssimo Senhor Secretário Permanente, membros do Conselho
Consultivo e demais funcionários do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos comunicam com profunda dor e
consternação o desaparecimento físico do Sr.
ABDURREMANE LINO DE ALMEIDA, antigo
Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, ocorrido no dia 12/8/2022,
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 13/8/2022, no Cemitério de
Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de
velório, pelas 8.00 horas, na Mesquita Masjid
Chadulia, sita na Av. de Angola, 165, cidade
de Maputo. Paz à sua alma.
7215

JOSÉ LAI SSANA XERI NDA
FALECEU
A Direcção Geral, Conselho de Administração, Serviços
Centrais e todos funcionários da Administração Nacional de
Estradas-IP comunicam com profunda mágoa o falecimento
do Sr. JOSÉ LAISSANA XERINDA, pai da Srª Jabinela Xerinda
Nhamussua, ocorrido no dia 11/8/2022, no Hospital Central de
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 13/8/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, às 9.00 horas, na
Igreja Senhor meu Pastor. À família enlutada, a ANE apresenta as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
7255

Seu esposo Juarez Ouana, filhas
Bruna Ouana e Tharissa Ouana, irmãos Leonel,
Dinho, Hernani e Cláudio, pai Inácio Cossa e
mãe Cristina Muchine comunicam o falecimento da Srª GERTRUDES CRISTINA COSSA, cujo
velório se realiza hoje, dia 13/8/2022, pelas 8.30
horas, na capela do Hospital Central de Maputo,
seguido de funeral, às 10.30 horas, no Cemitério
de Michafutene.
7252

JUDI TH M ARY W I LSON
FALECEU
A Direcção, Comité Sindical e trabalhadores
da STAM - Sociedade Terminal de Açúcar
de Maputo, Lda. comunicam com profundo
pesar o falecimento súbito da Srª JUDITH
MARY WILSON, membro do seu Conselho
de Administração, ocorrido no dia 11/8/2022,
na África do Sul. A STAM apresenta à família
enlutada as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
7250

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LÚCIA ELIA MACHIANA THOMPSON
que foi no Bairro da Polana-Cimento, Maputo, de então oitenta e
cinco anos de idade, sendo filha de Inácio Machiana e de Maria
Victória Cuine Cumbula.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos,
seus filhos: Douglas Randolph Rinehardt Thompson, solteiro,
Oscar Ludovic Wyndham Thompson, solteiro, Gertrude
Averil Baker Thompson, casada com Júlio Gil Vale Carvalheira,
solteira, Leonor Fernanda Lúcia Thompson, solteira, Rachael

PUBLICIDADE

Papá, recordamos-te hoje
com muita alegria nos nossos corações. O teu carácter e generosidade
são as melhores e mais valiosas heranças que
nos pudeste deixar. O tempo passa e o vazio
que em nós ficou, faz com que continuemos
a caminhar como sempre nos ensinaste, com
firmeza e determinação. Saudade é tudo aquilo que ofereceste aos nossos corações desde
a hora que não pudeste mais ficar e redobrada
é a nossa dor procurando superar cada dia
que nasce. Queríamos tanto poder abraçar-te
novamente. Angústia, angústia. Muita angústia. Que os anjos continuem te conduzindo ao
paraíso. Até sempre papá.

ABDURREM ANE LI NO DE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quatro
de Agosto de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maputo,
exarada de folhas setenta e oito a folhas setenta e nove, do livro
de notas para escrituras diversas número cento e cinco, traço
“E”, do Terceiro Cartório Notarial, perante Aldina Guilhermina
Samuel Rututo Momade, licenciada em Direito, Conservadora
e Notária Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Lúcia
Elia Machiana Thompson, viúva, natural de Maputo, residente

9299

Elizabeth Thompson, casada com Luís George Pow e seus
netos: Ulla Patrícia Khan Thompson, menor, Hugo Kiran
Khan Thompson, menor, em representação do herdeiro
Ricardo Estêvão Thompson, já falecido, Ivan Wilfred
Venichand Thompson, solteiro, Nuno Alexandre Venichand
Thompson, casado com Maria Cristina da Rocha e Tracy
Karina Venichand Thompson, em representação do herdeiro
Wilhelm Frieddrich Percy Thompson, já falecido, todos
naturais de Maputo, onde residem.

Que não deixou testamento.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram
aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua
sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 8 de Agosto de 2022
A Notária
(Ilegível)
7257
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TAMYRIS MOIANE

A adolescente cuja voz
conquistou Moçambique

A

CANTORA moçambicana Tamyris Moiane
fará em breve 16 anos.
Mas, será ela a oferecer
prendas aos fãs. Vem aí
um trabalho discográfico cujo
número de músicas é igual à sua
idade, 16.
Não é uma adolescente qualquer. É uma estrela da música e
vive o que sempre sonhou desde
a infância: ganhar a vida cantando. Agora detém dois recordes
difíceis de quebrar nas redes sociais, pelo menos quando se tem
abaixo de 18 anos.
É a primeira artista moçambicana a conseguir um milhão
de seguidores no Facebook e
100 mil subscritos no YouTube.
Estes números mostram o quão
anda cercada por uma “legião”
de fãs.
Entretanto, porque estrelas
não nascem da noite para o dia,
começou a dar os primeiros passos para a materialização do seu
sonho há alguns anos. Lembra-se muito bem da sua participação num concurso de música
em 2018, organizado por uma
estação televisiva local, que lhe
abriu as portas para os estúdios

çambicano, através da mãe,
Valéria Moiane. “Eles são amigos”, conta, querendo dizer
que foi através dele que teve
o privilégio de subir ao palco
pela primeira vez. Tinha apenas quatro anos.
“Foi tanta emoção ver
aquela gente toda na minha
frente e Abel Laste foi a pessoa
que mais me ajudou em termos de gravação e composição”, detalhou.
Tamyris não só canta. É
compositora de algumas das
suas letras, incluindo as que
integram a EP “Maturidade”.
A maior parte delas foi feita
com ajuda da família, o cantor
Cleyton David, da gravadora
The Vision, e a agência CSV,

Tamyris Moiane, adolescente cuja voz conquistou o país

e palcos.
Foi a partir daí que ganhou a
coragem de enfrentar o púbico e
lançou a sua primeira música no
final do mesmo ano, com o título “Amizade Verdadeira”, que
fez para um casting da igreja.
“A música foi aprovada e

acabei a aperfeiçoando com
ajuda do meu padrinho, o músico Abel Laste, que me levou
para o estúdio e a gravei. Desde
então nunca parei”, explicou
Tamyris.
Conheceu Abel Laste, uma
grande figura do gospel mo-

Canto o que o público
gosta de ouvir
TAMYRIS Moiane foi alvo de críticas quando começou a
cantar Kizomba com mensagens para um público mais
crescido, pois, no entender de muitos, por ser menor de
idade devia focar-se mais na sua faixa etária.
Conta que começou a carreira focada nos mais pequenos, como comprovam algumas das suas obras. Entretanto, percebeu que as músicas não eram aderidas.
“Acabei mudando de estratégia cantando o que o público
gosta de ouvir para abranger mais pessoas de diferentes
idades, deixando assim de cantar para mim e preferido o
público”, explicou.
As pessoas, na sua opinião, não escutam música infantil, mas adulta. “Nós artistas paramos de nós focar no
que queremos, mas nas pretensões do público. Parei de
fazer aquilo que fazia e passei a ouvir mais opinião do público e foi daí que se deu o ‘boom’ na minha carreira”,
detalhou, referindo que depois lançou o álbum “Maturidade”.
“No início era uma coisa nova para mim, as críticas
me deixavam magoadas, as pessoas criticavam pelo facto
de eu ser menor a trazer música com conteúdo adulto,
mas em nenhum momento eu pensei em desistir”, continuou.

Uma estrela internacional

Existem pessoas por detrás do sucesso
QUEM produz Tamyris é a mãe. Ela cuida
dos negócios da música e a adolescente
dos estudos. “Ela já avisou que qualquer
negativa nos testes música pára. Tenho
me focado na escola para não decepcionar a minha família”, explicou.
Frequenta o primeiro ano de Contabilidade, curso dos seus sonhos. Disse que
escolheu a área por ser boa na matemática desde o ensino primário.
“No primeiro dia das aulas tive medo,
pedi à minha mãe para me acompanhar,
por ser uma pessoa de destaque na sociedade, mas graças a Deus correu tudo bem.
Meus professores e colegas têm ajudado
bastante. Sou chefe de turma”, contou,
quem por ser famosa é tratada de uma
maneira diferenciada, isso ela não gosta.
“Acham que não sou ser humano,
nem posso cometer erros, até se me atraso no encontro é um problema”, explicou.

Famíla Moiane: Sérgio (pai), Tamyris e Valéria (mãe)

dedicada à gestão de carreiras
de artistas, que foi ao encontro
dela por causa da sua visibilidade.
Também admira outras
vozes, como a da cantora portuguesa Yasmine Carvalho.
“Gostava muito do timbre vocal dela e muitos diziam que
o meu é parecido com o dela,
por ouvir isso queria cantar
como ela”, contou.
Desde pequena costuma
ouvir igualmente a cantora
americana Ariana Grande e os
músicos nacionais como Hot
Blaze e Lizha James.
Já viajou para São Tomé e
Príncipe e Guiné Bissau. Tem
uma proposta para uma digressão pela Europa.

Abrir mais espaço
para música infantil
UM dos problemas para
a decadência da música infantil, segundo
Tamyris, é o facto de os
pais apresentarem aos
filhos conteúdos adultos. E quando elas os
assimilam, os progenitores acham tudo normal e são os primeiros
leva-los a espectáculos
recomendados a maiores de idade.
“Existem
muitas
músicas para as crianças, mas muitos não
escutam. Como artista
quero ter visibilidade não posso cantar só
para menores”, analisou, “com muita dor no
coração, porque deve
haver espaço para as
músicas infantis. Lancei uma música para as
crianças no ano passado “Mbalêle Mbalêle”
e este anos fiz a remix
com a cantora Melony”.
A canção, disse,
não teve muito sucesso. “Até fiz um vídeo
a convidar as pessoas

“Música infantil não tem muita saída”,
defende a cantora

a partilhar e divulgar a música como
respostas a críticas que diziam que
não faço as músicas para crianças”,
lamentou, chutando que falta de público para arte infantil.
“É preciso combater esse mal e
sonhar com uma reviravolta”, afirmou, defendendo maior divulgação
de músicas para crianças, é o que impossibilita ganhar o espaço no mercado. “A base de tudo é a promoção”,
disse.

Não é fácil gerir Tamyris
VALÉRIA Moiane, mãe de Tamyris, conta que não tem sido uma
tarefa fácil gerir a carreira da filha, embora sinta-se orgulhosa
por ela ser reconhecida internacionalmente.
“Confesso que a Tamyris tem roubado muito do meu tempo, tenho feito de tudo para não sentir a minha ausência. Desde
que se tornou este fenómeno acabei sendo três em um só, mas o
sucesso é feito por várias pessoas”, explicou.
Contou que a cantora tem sofrido muito assédio, sobretudo
nas redes sociais através comentários, onde alguns tem “lançado pedras, fazem brincadeiras feias e horríveis em torno da
carreira”.
“Tenho visto as lutas da Tamyris para poder conquistar
espaço, é triste ver pessoas a tentar desmotivar uma criança,
quando abrimos as páginas vimos coisas desnecessárias”, comentou, acrescentando que para contornar esta situação ela
tem acesso limitado às redes sociais.
Anotou que faz de tudo para que somente tenha acesso a comentários que agregam valores e lhe ajudem a caminhar, porque existem pessoas que mandam mensagem bonitas.
“A Tamyris é uma criança que merece todo o nosso apoio e
protecção. Não é fácil protegê-la de tudo, há coisas que ela vê
que estão fora do nosso controlo, mas queremos ver ela a brilhar
e formada”, continuou.
Valéria aparece mais e muitos tem perguntado sobre o pai da
artista, Sérgio Moiane. Tamyris tem dois irmãos, nomeadamente Nicksson e Sérgio Moina Jr.

DE GIGLIOLA ZACARA

Filme “Nkwama” finalista
do “Sotambe” na Zâmbia
O FILME “Nkwama”, da realizadora moçambicana Gigliola Zacara, é
finalista da nona edição do Festival
Internacional de Cinema e Artes
Sotambe (SOTAMBE IFAF), que
decorrerá em Lusaka, capital da
Zâmbia, entre 16 e 24 de Setembro.
A curta-metragem, de cinco
minutos, narra a história da personagem Alice, que numa comunidade pouco consciencializada
sobre problemas do meio ambiente

e mudanças climáticas faz do plástico (“Nkwama”, em xichangana)
o seu meio de subsistência.
O “Nkwama” já foi exibido em
festivais de Moçambique, Brasil,
Cabo Verde e Portugal. Em 2020,
foi considerado o filme favorito do
público no quarto concurso de curta-metragem Centro Cultural Moçambicano-Alemão, onde também foi distinguido como segundo
melhor trabalho.

O “Sotambe” é um evento
anual que consiste na exibição de
filmes zambianos e internacionais
e debates entre produtores, realizadores e estudantes universitários
sobre os desafios do cinema. O
programa também prevê concertos, exposições de arte, incluindo
ao ar livre, conferências de empreendedorismo cinematográfico,
laboratórios e oficinas de cinema
para todos o público de cinema.

“Nkwama” é um filme sobre mudanças climáticas

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA
DELFINA MUGABE

“De trás”
ou “Detrás”:
qual usar!
ESTA semana “Da Consulta à Gramática”
debruça-se sobre a diferença entre estas duas
palavras “de trás” e “detrás”, o que significam
e em que contexto devem ser utlizadas - Pergunta o leitor que pretende saber qual delas
está, gramaticalmente, correcta, uma vez que
ambas são usadas.
Na sequência da indagação, folheamos a
Gramática do Português Contemporâneo de
Celso Cunha e Lindley Cintra e o Dicionário da Língua Portuguesa. Dessa busca no
léxico, percebemos que a palavra “detrás”,
de origem latina: “de- + trans” é um advérbio de lugar, indica alguma coisa ou alguém
que se localiza numa posição posterior em
relação a algo; “que aparece depois de…”;
“que esteja na retaguarda”; ou que aparece
“além de”, etc.
Quanto à expressão “de trás”, é uma locução adverbial de lugar que transmite a ideia de
movimento. Quer dizer, as duas formas existem na língua portuguesa e estão correctas,
mas usadas em contextos distintos.
Portanto, se o leitor faz alusão a um advérbio de lugar a forma correcta da escrita da
palavra é “detrás”, tal como nos exemplos a
seguir mencionados:
- O Jorge não conseguiu localizar o
Instituto de Bolsas, que fica mesmo detrás da
Faculdade de Arquitectura!
- A Catedral de Maputo fica detrás do
edifício municipal ”.

(delfinadelfina1963@gmail.com)

- A sede da Sociedade “Notícias” localizase “detrás” do edifício da Emose.
- Onde se situa a Biblioteca Nacional? Detrás do Jardim Tunduro.
Quanto a “de trás”, uma locução adverbial constituída por dois vocábulos: a preposição “de” e a interjeição designativa da queda
de um corpo ou de pancada -“trás”- transmite a ideia de movimento. Ou seja, usa-se
“detrás” quando se pretende fazer alusão a um
lugar estático, inerte, enquanto “de trás” alude uma ideia de movimento. Vejamos:
- O António afastou-se de trás do carro,
mal se apercebeu do incêndio.
- Quando o ladrão tirou o televisor de
trás da casa, o guarda devia estar a dormir!
- Marta, tira os livros de trás da estante
caso não consigas fazer isso de frente.
De referir que a semelhança de certas
palavras ou locuções cria algumas dúvidas
quanto ao contexto em que devem ser usadas.
Por vezes, até, parece que significam a mesma
coisa. Este é o caso do advérbio “detrás” e da
locução adverbial “de trás”, embora a palavra
“detrás”, transmita a ideia de “imobilidade”
e a locução, a de “movimento”, fica difícil
usá-las adequadamente. Contudo, se prestarmos atenção a alguns aspectos, tais como: “de
trás” utiliza-se nos casos em que pretendemos explicar “de onde” determinado facto
ocorreu e usamos “detrás” quando tencionamos elucidar sobre “onde” (lugar estático).

Ac t iv i d a d e
Ligue os pontos, complete as pétalas da flor e
pinta com cores bonitas
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LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

OLIMPÍADAS DE XADREZ NA ÍNDIA

Atenções viradas para Moçambique conquista
quatro títulos internacionais
Chelsea-Tottenham

O

FIM-DE-SEMANA
de futebol na Europa promete ser,
como tem sido apanágio, de elevada
intensidade, emoções e algumas surpresas com o início
dos campeonatos na Espanha
e na Itália. Mas é na Inglaterra, onde será jogada a segunda
jornada da Premier League,
que estão viradas as atenções,
em particular para a cidade
de Londres, onde há dérbi:
Chelsea-Tottenham. O jogo
está marcado para amanhã
às 17:30 horas, no Stamford
Bridge.
Frente a frente estarão
duas das melhores equipas
inglesas, que espreitam sempre a conquista do título, embora Manchester City e Liverpool, campeão e vice, sejam,
por estas alturas, os principais
favoritos.
Na primeira jornada, os
“Blues” venceram fora o
Everton (0-1), enquanto os
“Spurs” golearam o Southampton (4-1).
Hoje, o campeão City tem
uma tarefa aparentemente
fácil na recepção ao Bournemouth. Tal com os “citizens”,
o Bourmemouth também ganhou na primeira ronda e está
igualmente motivado, até
porque faz parte de um lote de
oito formações que venceu na
jornada inaugural.
O Liverpool, que empatou, e Manchester United, que
perdeu no último fim-de-semana, vão tentar redimir-se diante do Crystal Palace e
Brentford, respectivamente.
REAL E BARÇA COM
ESTREIA AFÁVEL
Real e Barcelona, principais
favoritos à conquista da La Liga,
dão o pontapé de saída frente ao Almeria (amanhã, 22h) e
Rayo Vallecano (hoje, 21h), respectivamente.
O campeão Real Madrid
terá esta temporada, ao que
tudo indica, uma forte luta do
rival Barça, que se reforçou em
grande medida com o avançado
polaco Lewandowski.
“Merengues” e “Catalães”
terão ainda a companhia do
Atlético de Madrid na corrida
pelo título. Os “colchoneros”
fecham a ronda em casa do Getafe.

Chelsea e Tottenham prometem duelo duro em Londres

CAMPEÃO MILAN
BATE-SE COM UDINESE
O campeão AC Milan inicia
hoje a defesa do título medindo forças, às 18:30 horas, com
a Udinese.
Os “rossoneri” reforçam-se com Divock Origi (ex-Liverpool), numa época em que
a equipa continua a contar com
Ante Rebic, Giroud, Florenzi
ou Júnior Messias, e ainda espera por Ibrahimovic, que, aos
40 anos, recupera de lesão.
O vice-campeão, Inter,
joga também hoje às 20:45
horas no campo do Lecce. No
Inter, destaque para o regresso,
por empréstimo do Chelsea, do
goleador Romelu Lukaku, nuclear no título de 2021 (24 golos), além da chegada do experiente médio arménio Henrikh
Mkhitaryan (ex-Roma) e do
jovem albanês Kristjan Asllan,
cedido pelo Empoli.
Reforços
que
trazem
mais opções a Simone Inzaghi, numa formação em que
o avançado internacional argentino Lautaro Martínez deve
continuar a brilhar.
Atrás das equipas de Milão aparece a crónica Juventus
(recebe segunda-feira o Sassuolo), novamente sob o comando de Massimiliano Allegri
e que viu regressar Paul Pogba,
depois de seis épocas no Manchester United, passando ainda
a contar com a estrela argentina Di María e com o sérvio Filip
Kostic, proveniente do Eintracht Frankfurt.
Na “Juve”, importante
também é a entrada de Bremer,

central ex-Torino, contratado
a troco de 41 milhões de euros,
e que no eixo da defesa deverá substituir Matthijs De Ligt,
transferido para o Bayern Munique.
Allegri terá de gerir a equipa e a sua candidatura ao “scudetto” sem Paulo Dybala (na
Roma), Demiral (na Atalanta)
ou Bernardeschi (no Toronto, da Liga norte-americana),
numa época em que se perfila
como “outsider”.
TAREFAS ACESSÍVEIS
PARA OS “GRANDES”
FC Porto, Sporting e Benfica têm tarefas acessíveis na
segunda jornada da I Liga portuguesa.
Porto e Benfica visitam os
redutos de Vizela e Casa Pia,
respectivamente, duas deslocações que não devem trazer
dificuldades de maior, enquanto o Sporting recebe o Rio
Ave.
A recepção do Casa Pia ao
Benfica, agendada para hoje,
às 19:00 horas, vai acontecer no Estádio Municipal de
Leiria, uma vez que o Estádio
Pina Manique ainda não reúne
as condições para acolher um
jogo do principal escalão e o
Estádio Nacional, que, por isso,
estava indicado como recinto
dos “gansos”, também não poderá ser utilizado, face às más
condições do relvado.
No lado “encarnado”, o extremo brasileiro David Neres,
que tem um pequeno problema muscular, poderá voltar ao
“onze”, depois de ter falhado o

jogo na Dinamarca, com o Midtjylland.
No mesmo dia, às 21:30 h,
o vice-campeão Sporting recebe o campeão em título da II
Liga, o Rio Ave, que não terá o
técnico Luís Freire no banco de
suplentes do Estádio José Alvalade, face à expulsão na derrota
da ronda inaugural com o Vizela (0-1).
Os “leões” entraram em
falso no campeonato, pelo que,
perante o seu público, vão querer dar uma boa resposta para
não perderem caminho para
os principais rivais Benfica e
FC Porto, ambos na frente da
prova, juntamente com Estoril
Praia, Boavista, Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Vizela,
todos com três pontos.
Já o Porto joga amanhã às
19:00 horas, no reduto do Vizela.
PSG BATE-SE COM MONTPELLIER
O PSG defronta hoje, às
21:00 horas, o Montpellier em
partida da segunda jornada da
Liga francesa.
Os parisienses vêm de um
goleada sobre o Clermont, por
5-0, e pela frente terão um
adversário que chega a Paris
vindo de uma vitória em casa
sobre o Troyes, por 3-2.
O Marselha, vice-campeão, e que parte como candidato a bater-se com o PSG pelo
título, joga amanhã no campo
do Brest. Já o Mónaco, Lille e
Lyon, que sempre terão uma
palavra a dizer, terão pela frente o Rennes, Nantes e Lorient,
respectivamente.

EM MEMÓRIA DE BILL RUSSEL

Retirada camisola
6 da NBA

FUTEBOL
A LIGA norte-americana de basquetebol (NBA) decidiu retirar definitivamente a camisola 6 a todas as equipas.
A decisão, inédita, serve para homenagear o lendário Bill Russell, o jogador com mais títulos da prova, que faleceu em Julho, aos
88 anos.
“O sucesso inigualável de Bill Russell no campo e no seu activismo pelos direitos civis merecem ser homenageados de uma maneira única e histórica. A retirada permanente do número 6 garante
que a carreira de Bill seja reconhecida para sempre”, disse o comissário da NBA, Adam Silver.
Bill Russell conquistou onze títulos da NBA, todos ao serviço
dos Boston Celtics, e depois tornou-se o primeiro treinador afro-americano da competição.
Os jogadores que já utilizam a camisola 6, como LeBron James,
dos LA Lakers, vão ser uma excepção, mas esse número não pode
ser atribuído a partir de agora.

“Mundial” inicia
um dia mais cedo
AGORA é oficial: o “Mundial”-2022 vai começar mais cedo.
Um dia mais cedo.
A FIFA confirmou que o torneio vai arrancar no dia 20 de
Novembro (domingo), com o Qatar-Equador, no Estádio Al
Bayt. Será assim mantida a tradição de abrir o torneio com a
equipa anfitriã.
Na sequência desta decisão, o jogo entre Senegal e Países
Baixos (Holanda), marcado para 21 de Novembro, foi alterado
das 14:00 para as 20:00 horas (locais).

MOÇAMBIQUE conquistou
quatro títulos internacionais
nas Olimpíadas de Xadrez
que terminaram quarta-feira
em Chennai, na Índia, ao fim
de 11 jornadas disputadas
no sistema suíço, em que os
melhores jogam entre si até
se encontrar o vencedor, em
masculinos e femininos.
É o maior desempenho
de sempre em termos de número de títulos conseguidos
ao nível individual no evento organizado pela Federação Internacional de Xadrez
(FIDE na sigla francesa).
Em masculinos, o campeão nacional em título,
Donaldo Paiva, e Rafael Chirindza tornaram-se Mestres-FIDE, ao amealharem
7,5 e 7,0 pontos em dez e
nove jogos, respectivamente.
Enquanto isso, Hamid
Gulamo tornou-se Candidato a Mestre-FIDE ao registar
4,5 pontos em nove jogos.

Em femininos, Cheila Sitoe tornou-se Mestre-FIDE
ao arrecadar 6,0 pontos em
nove jogos. A supercampeã
nacional Vânia Vilhete continua a ser a melhor além-fronteiras entre as xadrezistas moçambicanas, sendo
que detém o título de Mestre
Internacional. Mas teve menos desempenho que Cheila
Sitoe, ao amealhar 5,0 pontos também em nove jogos.
Os títulos-FIDE permitem o acesso aos eventos internacionais com isenção de
taxas e outros benefícios.
Os títulos conquistados abrem espaço para uma
maior participação de xadrezistas nacionais em diversas competições internacionais.
Na classificação geral em
masculinos,
Moçambique
alcançou a posição 128 entre
188 participantes. Em femininos, ficou na posição 114
entre 162 países.

Donaldo Paiva e Cheila Sitoe, os mais pontuados entre xadrezistas nacionais, sagram-se Mestres-FIDE

Marrocos demite seleccionador

Vahid Halilhodzic já não é seleccionador de Marrocos

A FEDERAÇÃO marroquina
informou quinta-feira o afas-

tamento do treinador Bósnio
Vahid Halilhodzic do cargo de

seleccionador devido à “diferença de opiniões”, a três me-

ses da participação no “Mundial” do Qatar.
Em comunicado, o organismo coloca assim fim a meses
de especulação sobre a saída do
seleccionador, agradecendo a
Halilhodzic o “trabalho realizado durante a sua missão à frente da selecção, principalmente
pela qualificação para o próximo “Mundial””.
Esta é a terceira vez que o
treinador franco-bósnio Vahid
Halilhodzic, de 69 anos, que
estava à frente da selecção marroquina desde Agosto de 2019,
é demitido depois de qualificar
uma selecção para a fase final
de um “Mundial”, depois da
Costa do Marfim e do Japão.
A federação não revelou a
identidade do sucessor de Halilhodzic, mas afirmou “que
vai mobilizar todos os meios
para garantir à selecção nacional (marroquina) uma boa
preparação para o ‘Mundial’ de
2022’, no Qatar”.
Marrocos integra o Grupo “F” da fase de grupos do
“Mundial”, juntamente com as
selecções da Bélgica, Canadá e
Croácia.

Serena eliminada
despede-se emocionada
SERENA Williams foi eliminada na segunda ronda do Open
de Toronto pela suíça Belinda Bencic com parciais de 6-2
e 6-4. Após o afastamento, a
tenista norte-americana foi
homenageada com flores e
uma ovação de pé do público,
algo que a deixou visivelmente
emocionada.
Este foi o seu primeiro jogo
após ter anunciado a sua retirada do ténis na terça-feira. Em
Toronto, a tenista foi recebida
com muito carinho e muitos
cartazes de apoio com mensagens como “Nós amamos-te, Serena”, “Obrigado pelos
anos”, passando simplesmente
por “rainha”.
Apesar de todo o apoio ao
longo do jogo, Serena acabou
derrotada pela actual campeã
olímpica Belinda Bencic. Após
o fim do jogo, a tenista foi brindada com um longo aplauso do
público antes de deixar uma
mensagem de gratidão.
“As últimas 24 horas foram muito interessantes. Eu
sou péssima com despedidas...
adeus, Toronto. Muito obrigado, do fundo do meu coração.
Foi um prazer jogar todos estes
anos aqui com vocês”, disse
Williams com a mão no coração.

Serena chorou ao receber uma grande ovação do público
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CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Clássico Maxaquene-Desportivo
UD Songo procura
anima
perseguição
a
“militares”
recorde de invencibilidade

A

UNIÃO Desportiva
do Songo, líder isolada da classificação
do Moçambola-2022,
com 19 pontos, recebe amanhã, às 15:00 horas, o
Ferroviário de Lichinga, sexto
classificado com 11, num dos
jogos mais importantes da oitava jornada e que pode terminar com um novo recorde de
invencibilidade dos “hidroeléctricos” em igual número de
jogos no arranque do Campeonato Nacional de Futebol da I
Divisão.
Depois de ter ganho seis
jogos e empatar apenas um,
igualando o seu próprio recorde de invencibilidade nas sete
primeiras jornadas do Moçambola, que havia sido fixado em
2010, no segundo ano a participar no Campeonato Nacional,
a UD Songo pode, em caso de
empate ou vitória, fixar novo
recorde de jogos seguidos sem
perder.
O agora empatado recorde
de sete primeiras jornadas sem
perder havia sido fixado em
2010, quando a equipa da província de Tete somou quatro vitórias e consentiu três empates.
Na época, a UD Songo obteve
os seguintes resultados: diante
do Costa do Sol, 2-1, Vilankulo
FC (0-0), Ferroviário de Maputo (2-2), Atlético Muçulmano
(2-1), FC Lichinga (0-0), Maxaquene (2-1) e Ferroviário da
Beira (0-1). A primeira derrota
da época foi em casa, na recepção à Liga Desportiva de Maputo, por 0-1.
Já esta temporada, recorde-se, a UD Songo venceu os
seis primeiros jogos, consecutivamente diante da Black Bulls

Embalada na liderança, UD Songo pode fixar seu novo recorde de invencibilidade nas primeiras oito jornadas

(0-1), AD Vilankulo (4-0), Liga
Desportiva de Maputo (0-2),
Ferroviário de Nacala (1-0),
Ferroviário de Nampula (0-3),
Matchedje de Mocuba, por 2-1,
antes de empatar com o Costa
do Sol (1-1) na última jornada.
JOGOS DIFÍCEIS
PARA TODOS
Tal como o embate entre a
UD Songo e Ferroviário de Lichinga, os restantes cinco jogos
da oitava jornada do Moçambola-2022 acontecem amanhã,
às 15:00 horas.
O vice-líder, Costa do Sol,
com 15 pontos, faz uma deslocação sempre difícil ao “caldeirão” do Chiveve, para enfrentar o Ferroviário da Beira,
sétimo classificado com nove
pontos.
Na cidade da Matola, o

campeão nacional em título,
Black Bulls, quarto classificado com 12 pontos, tem a visita
do Ferroviário de Nacala, que
segue com nove pontos em oitavo lugar.
No Estádio da Machava há
um embate entre “locomotivas”, com os da capital a receberem a visita dos da capital do
Norte. Na pauta classificativa, o
Ferroviário de Maputo é quinto classificado com 11 pontos,
duas posições e três pontos a
menos que o homónimo de
Nampula.
Já a envolver equipas em
situação incómoda na tabela classificativa, a Associação Desportiva de Vilankulo
(ADV), com seis pontos, em
nono e primeiro lugar acima
da zona de despromoção, tem
a visita da Liga Desportiva de

Maputo, um ponto e uma posição a menos e, curiosamente, o
primeiro na zona de descida de
divisão.
Finalmente, envolvendo
equipas que estão na zona de
despromoção, o Incomáti de
Xinavane, 11.º classificado com
cinco pontos, enfrenta, em
casa, o Matchedje de Mocuba,
“lanterna vermelha” com apenas um ponto.
Refira-se que a oitava jornada será a penúltima antes
da terceira paragem do Moçambola para dar lugar aos
compromissos dos “Mambas”.
Nos dias 28 de Agosto e 4 de
Setembro, a Selecção Nacional
joga com Malawi, em Lilongwe
e Maputo, para a segunda e última eliminatória de acesso ao
CHAN da Argélia-2022.

CAMPEONATO ESCOLAR DA CAF

HOJE é dia de clássico no Campeonato Nacional de Futebol
da II Divisão - fase da cidade
de Maputo. Às 14:30 horas, o
Maxaquene recebe, no seu relvado, o rival e vizinho Desportivo, em desafio inserido na 20.ª
jornada da prova.
O clássico chega num momento que o Desportivo, 24
pontos, praticamente já capitulou na disputa de lugares de
subida ao Moçambola, contrariamente aos “tricolores”, que
somam 38 pontos e seguem na
segunda posição, a apenas três
da dupla que partilha a liderança, Black Bulls e Matchedje.
Os “militares”, que ocupam a primeira posição de subida, terão pela frente, na Matola, o Mahafil, com 28 pontos e
em queda na classificação.
O Estrela Vermelha, 37
pontos, vai enfrentar Águias
Especiais, 31 pontos, às 12:15
horas, no campo da Black Bulls,
onde a seguir a equipa da casa
vai receber o Costa do Sol B.
Outras partidas são Vulcano-Racing, Ferroviário B-Académica, Ferroviário das Mahotas-Nacional e 1.º de Maio-Liga
Desportiva.

FERROVIÁRIO DE
QUELIMANE
PODE ALARGAR VANTAGEM
Na Zambézia têm lugar
amanhã jogos da quarta jornada
da segunda volta. O líder Ferroviário de Quelimane vai jogar

com o Sporting de Quelimane
e o terceiro classificado, Djerre
de Inhassunge, terá pela frente
Matchedje de Mocuba B. Efwua
de Namacurra joga com Associação Desportiva 3 de Fevereiro e Ferroviário de Nicoadala
medirá forças com 1.º de Maio.
Na quarta-feira, em jogo
de atraso da terceira jornada,
1.º de Maio bateu Associação
Desportiva 3 de Fevereiro por
4-3. No fim-de-semana, para a
mesma jornada, Ferroviário de
Quelimane venceu Matchedje
de Mocuba B por 3-1, Djerre de
Inhassunge goleou o Efwua por
5-0 e Sumeia FC bateu Sporting de Quelimane por 1-0.
O Ferroviário de Queli-

mane é líder da prova com 30
pontos, mais três que Sumeia
FC. Djerre tem 21 pontos, Sporting 17, 1.º de Maio (16), AD 3
de Fevereiro (10), Matchedje de
Mocuba B (9), Efwua (9) e Ferroviário de Nicoadala (1).
CLUBE DE GAZA
RECEBE LIMPOPO
Em Gaza disputam-se as
partidas da nona e última jornada da primeira volta, destacando-se a recepção do Clube
de Gaza ao Limpopo FC. O Chibuto defronta a Penitenciária,
enquanto o Ferroviário terá
pela frente o Zongoene e o Chilembene enfrenta as Águias.
A liderança da prova é par-

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Edmilson estreia-se diante
do pentacampeão Sundowns
Taça e tem tudo para seguir
para os “quartos”, já que defronta o último classificado do
campeonato.
Sob comando do técnico
português Ricardo Soares, o
extremo moçambicano tem
jogado com mais regularidade
e no último encontro foi mesmo titular na vitória do Al Alhy
para a I Liga do Egipto.

Roda segunda jornada

RODA este sábado, nos
campos da Académica e do
Afrin, a segunda jornada do
Campeonato Escolar da CAF.
Para o campo da Académica, que acolhe os jogos envolvendo as equipas das escolas
secundárias de Maputo cidade
(Grupo A), estão agendadas
para esta tarde, em masculinos, as partidas Nelson Mandela-Comunidade Mahometa-

na (13:30 horas) e Malangatana
Nguenha-Triunfo (14:30 horas).
Em femininos estão programados os encontros Eduardo Mondlane-Força do Povo
(13:30 horas) e Sansão Muthemba-Joaquim
Chissano
(14:30 horas).
Para o campo do Afrin, que
é palco dos jogos entre as equipas das escolas secundárias de

Maputo província, concretamente da Matola (Grupo B), estão marcados para esta manhã,
em masculinos, os desafios
Cantinho do Céu-Machava-Sede (8:00 horas) e Matola-Zona Verde (9:00 horas).
Em femininos estão agendadas as partidas Khongolote-Bonifácio Gruveta (8:00
horas) e Liberdade-T3 (9:00
horas). Lidera o Grupo A, em

masculinos, a Comunidade
Mahometana, com três pontos.
Nelson Mandela e Triunfo seguem com um ponto cada. Malangatana Nguenha é “lanterna
vermelha” sem ponto.
Em femininos, Força do
Povo e Joaquim Chissano partilham a liderança, ambos com
três pontos. Eduardo Mondlane
e Sansão Muthemba ainda não
pontuaram.
No Grupo B, em masculinos, Cantinho do Céu é líder
isolado com três pontos, seguido por Machava-Sede e Matola,
ambos com um. Zona Verde é
último e a ainda não pontuou.
Em femininos lidera Bonifácio Gruveta (3), que tem
como directos perseguidores
Khongolote e T3, ambos com
um pontos. Liberdade ainda
não pontuou.

Selecção Nacional
despede-se sem glória
A SELECÇÃO Nacional de Ténis despediu-se ontem sem honra nem glória da
fase africana do “Davis Cup” (Taça Davis), que decorre na Argélia, ao perder
pela terceira vez consecutiva, desta vez
diante do Zimbabwe, por 3-0.
Inserido na Série A do Grupo III, o
combinado nacional, constituído pelos
irmãos Jaime e Armando Sigaúque, Hercílio Seda e Jossefa Simão, perdeu nas

duas partidas individuais e uma de pares
(joga-se à melhor de três).
Jaime Sigaúque e Jossefa Simão perderam diante de Mehluli Sibanda e Benjamin Lock, respectivamente, por parciais de 6/1 e 6/0. Na partida de pares, o
“capitão” Hercílio Seda e Jaime Sigaúque
perderam com a dupla de irmãos Jonh e
Benjamin Lock, por duplo 6/0.
Com este desfecho, Moçambique

desce para o Grupo IV, que é das selecções
africanas mais fracas.
Zimbabwe e Costa do Marfim, este
último que derrotou o Benin, também,
por 3-0, transitam para as meias-finais
e mantêm-se desse modo na luta pelo
acesso ao Grupo II (Grupo África/Europa). Os costa-marfinenses dominaram o
grupo com três vitórias, contra duas dos
zimbabweanos e uma dos beninenses.

Kartódromo acolhe
“internacional” de drift
O KARTÓDROMO do Automóvel & Touring Clube de Moçambique (ATCM) acolhe hoje a primeira prova internacional
de drift envolvendo pilotos nacionais e
sul-africanos, que participaram ontem

GILDO RECEBE FEIRENSE
Quando forem 12:00 horas,
o Sp.Covilhã, que conta com
o internacional moçambicano
Gildo, reforço para esta época,
recebe o Feirense, em jogo da
segunda jornada da II Liga portuguesa.
O Covilhã procura a segunda vitória depois de ter arrancado um triunfo em casa do
Porto B na primeira ronda, num
desafio em que Gildo alinhou
de início.
Na classificação, o Covilhã
está no quinto lugar com três
pontos, entre as seis equipas
que venceram no arranque.

Edmilson está de volta ao futebol sul-africano e terá pela frente os “canarinhos”

TAÇA DAVIS

em treinos livres e de reconhecimento do
circuito.
Estão inscritos para a prova 26 pilotos,
maior parte dos quais moçambicanos.
A organização do evento assegurou

que estão reunidas as condições para a
realização, com sucesso, do primeiro encontro entre pilotos moçambicanos e sul-africanos, reinando grande expectativa
nos intervenientes.

tilhada pelos dois eternos rivais de Xai-Xai (Clube de Gaza
e Ferroviário), com 19 pontos
cada.
O Clube do Chibuto soma
15 pontos e está em terceiro. No
quarto posto está o Limpopo
Futebol Clube de Mandlakazi
com 10 pontos, enquanto em
quinto lugar estão as Águias
Especiais, que somam oito
pontos.
O Clube do Bilene e de Zongoene têm seis pontos em sexto e sétimo lugares.
Em oitavo lugar está o Chilembene com cinco pontos e
em nono e último lugar está a
Penitenciária com apenas três
pontos

O FUTEBOLISTA moçambicano Edmilson faz a sua estreia no
Kaizer Chiefs defrontando, às
15:00 horas de hoje, o Mamelodi Sundowns, pentacampeão
da “Premier Soccer League”,
em jogo da terceira jornada.
O lateral esquerdo, que na
quinta-feira foi confirmado
como reforço dos Amakhosi
nas próximas três épocas, não
poderia ter estreia mais exigente, visto que o Sundowns
tem vindo a dominar nos últimos cinco anos o futebol sul-africano.
O Kaizer Chiefs, uma das
maiores referências do futebol
do país vizinho, não é campeão
desde a temporada 2014-2015 e
conta com o internacional moçambicano para dar a volta ao
“texto”.
Na ronda passada, o Kaizer
Chiefs goleou o Maritzburg por
3-0. Já o Mamelodi perdeu em
casa com o TS Galaxy por 1-0,
naquela que é a grande surpresa do campeonato até ao momento.
A nova equipa de Edmilson

está na sétima posição com três
pontos e tem logo atrás de si o
Mamelodi, sendo que ambos
somam uma vitória e uma derrota.
DOMINGUEZ DEFENDE
LIDERANÇA
O Royal AM, de Dominguez, recebe hoje, às 15:00 horas, o Stellenbosch num desafio em que tem a “missão” de
defender a liderança da PSL.
Com duas vitórias nos jogos
efectuados - único com registo cem por cento vitorioso-, o
Royal vai procurar chegar aos
nove pontos e manter o comando isolado. Doutro lado estará uma equipa do Stellenbosch que ainda não venceu nem
perdeu, tendo empatado nas
primeiras duas jornadas.
Espera-se que Dominguez,
que não saiu do banco no embate com o Chippa United, seja
lançado, ele que actuou na primeira jornada.
RATIFO QUER
MANTER BOM MOMENTO

Com o ponta-de-lança
moçambicano Ratifo em boa
forma, o CFR Pzorheim entrou na nova temporada com
o pé direito, vencendo para o
Campeonato Regional (Baden-Wurttemberg) e para Taça da
Alemanha, e quererá manter o
ciclo vitorioso.
Hoje, Ratifo volta a estar em
campo para defrontar às 14:00
horas o Goppingen, na segunda jornada.
O CFR ocupa a quarta posição, com três pontos, fazendo parte de um grupo de sete
formações que venceram na
primeira jornada, que ficou
marcada pelo golo de Ratifo ao
Rielansigen.
AL ALHY JOGA
PELOS “QUARTOS”
O Al Ahly, de Luís Miquissone, recebe amanhã, às 20:00
horas, o Misr Lel Makasa, nos
oitavos-de-final da Taça do
Egipto.
Com o título quase perdido para o Zamalek, o Al Alhy
aposta forte na conquista da

WITI CUMPRE CASTIGO
Sem Witi, que vai cumprir um jogo de castigo após
a expulsão na ronda passada
(acumulação de amarelos), o
Nacional joga também hoje,
às 16:30 horas, no reduto do
Torreense, em partida a contar
para a II Liga portuguesa.
O Nacional, que vem de
uma derrota caseira ante o
Tondela, quer redimir-se desse
arranque em falso. O mesmo
acontece com o Torreense, que
procura a primeira vitória.
EMOÇÕES AO RUBRO NA
SEGUNDA
Para segunda-feira estão
reservados dois jogos de grande
interesse para os moçambicanos. Em Portugal, haverá um
duelo (16:30h) entre compatriotas: Zainadine Jr. e Clésio
defendem as cores do Marítimo
e doutro lado Bruno Langa ao
serviço do Chaves. No mesmo
dia, ainda pela zona Ibérica,
Reinildo veste a camisola do
Atlético de Madrid para ombrear com o Getafe (19:30h).
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

Liberdade condicional para
“instigadores” de violência

África não conseguirá
empregar os jovens

UM tribunal sul-africano concedeu ontem liberdade condicional
a 22 suspeitos de estarem entre “instigadores” dos distúrbios que
resultaram na morte de 350 pessoas em Julho de 2021, o pior foco
de violência desde o fim do ‘apartheid’, foi ontem anunciado. O
Tribunal Central de Magistrados de Durban, província sul-africana
de KwaZulu-Natal, sudeste do país, condenou 21 suspeitos a liberdade condicional mediante o pagamento de uma caução individual
de 3000 rands (cerca de 12 mil meticais), segundo o Ministério Público sul-africano, citado pela imprensa local. Um 22.º indivíduo
foi igualmente libertado apenas com uma advertência do tribunal,
adiantou. Os detidos compareceram no tribunal em Durban sob
acusações de conspiração para cometer violência pública, incitação
à violência pública e incitação a fogo posto.

U

M investigador alertou que o crescimento
exponencial da população de África, vista
muitas vezes como
uma oportunidade, é também
um risco, porque o continente
não conseguirá empregar a juventude.
“Sim, queremos uma África que cresça depressa. Mas
África, nos cenários actuais,
não pode criar empregos suficientes para a sua população
a crescer de forma massiva. O
desemprego é o grande desafio com que temos de lidar”,
disse Jakkie Cilliers, líder do
departamento de Futuros e
Inovação Africana no Instituto
de Estudos de Segurança (ISS,
na sigla em Inglês), sediado em
Pretória.
Num debate organizado
pelo ISS sob o tema “Como irão
as convulsões globais afectar
África?”, Cilliers apresentou
um estudo em que são propostos quatro cenários possíveis
para a ordem mundial, depen-

dendo se o mundo caminha
mais para o multilateralismo ou
o regionalismo/nacionalismo,
por um lado, e se se preocupa

mais com sustentabilidade ou
o crescimento económico.
O estudo propõe um mundo sustentável em que a preo-

cupação é o crescimento económico e globalização e outro
cujo foco é a prosperidade e
visão regional/nacional.

Perante qualquer um destes cenários, conclui Cilliers,
África não conseguirá criar
empregos para a sua população

crescente e, mesmo que melhore em todas as áreas, ainda
ficará longe do resto do mundo
que crescerá mais depressa.
“A minha preocupação
preliminar é que quando olhamos para a população crescente de África, essa população
não se traduz em nenhuma
actividade económica, nem se
traduzirá num futuro previsível”, disse o especialista, argumentando que o continente
está a formar jovens pouco
qualificados, quando o mundo
precisa de jovens altamente
qualificados.
Para o responsável, África
tem “excesso de capital humano e não é possível que o
continente absorva toda essa
juventude”.
O continente, com cerca de
1,3 mil milhões de habitantes,
tem a maior taxa de crescimento populacional do mundo
segundo a ONU, estimando-se
que a população da África subsahariana duplique até 2050. (LUSA)

Manifestações violentas
na Serra Leoa
PELO menos dois polícias morreram após serem espancados por
manifestantes na capital da Serra Leoa, Freetown. Segundo fontes
não confirmadas, há também mortos do lado dos manifestantes.
A manifestação, no início, tinha por objectivo protestar contra o
custo de vida no país e foi organizada por um grupo de mulheres
comerciantes, que convocou um “comício pacífico”. No entanto,
esses agrupamentos de pessoas acabaram por degenerar em tumulto em Freetown, mas também noutras cidades do Norte do país e
foram incendiadas esquadras policiais. Os manifestantes pediam
a demissão do Presidente Julius Maada Bio, no poder desde 2018.
Em resposta a estas manifestações, o Governo, através do vice-presidente, Mohamed Jalloh, anunciou a instauração de um recolher
obrigatório.

Justiça lança novo processo
contra ex-PM
O MINISTÉRIO Público da Guiné-Conacri anunciou na quinta-feira que vai lançar um novo processo contra o ex-Primeiro-Ministro
Ibrahima Fofana pelo alegado desvio de mais de 4,5 milhões de euros (295.8 milhões de meticais) destinados a programas económicos
e sociais. Fofana já está a ser investigado pela alegada apropriação
indevida de mais de 40 milhões de dólares (2.5 mil milhões de meticais) destinados à gestão da epidemia da Covid-19. “Ordeno-vos
que iniciem um processo judicial contra Ibrahima Fofana (...) por
alegada apropriação indevida, branqueamento de dinheiro, corrupção e cumplicidade”, escreveu o ministro da Justiça, Alphonse
Wright, numa carta ao Procurador-Geral da República.

ELEIÇÕES NO QUÉNIA

Televisões suspendem divulgação de projecções
AS televisões quenianas suspenderam ontem a divulgação das suas projecções sobre os resultados das eleições de terça-feira, o que levanta dúvidas sobre o processo de contagem, que entra hoje no seu quinto dia.
A Comissão Eleitoral Independente (IEBC) deverá
anunciar até próxima terça-feira os resultados definitivos das presidenciais, que elegerão o sucessor de Uhuru Kenyatta, Presidente desde 2013, e de cinco outros
escrutínios simultâneos, parlamentares e de represen-

tantes locais.
No dia seguinte às eleições as televisões quenianas
começaram a divulgar em directo resultados parciais,
por vezes contraditórios, baseados nas suas próprias
contagens.
Essas projecções pareciam confirmar o cenário de
um duelo renhido entre dois dos quatro candidatos à
Presidência, nomeadamente Raila Odinga, que recebeu
o apoio do Presidente, e William Ruto, vice-presidente

cessante.
Os resultados divergentes divulgados pelas televisões criaram ansiedade entre alguns quenianos, numa
altura em que se prevê que o país possa ter de ir, pela
primeira vez, a uma segunda volta das presidenciais.
No entanto, os canais de televisão pararam de divulgar as suas contagens de resultados, o que ocorreu
depois que a IEBC exortou os quenianos a terem paciência, segundo a AFP.

“Não é preciso entrar em pânico com as diferenças
que vemos nos ‘media’”, disse o presidente da comissão eleitoral, Wafula Chebukati, sublinhando que os resultados definitivos seriam anunciados pela IEBC.
Segundo a comissão eleitoral, a taxa de participação
foi de pouco mais de 65%, menos do que os 78% registados nas eleições de Agosto de 2017.
Desde 2002 que todas as eleições são contestadas no
Quénia, em alguns casos motivando confrontos violen-

tos.
Este ano, a generalidade dos observadores consideraram que o processo decorreu geralmente sem problemas e de forma pacífica.
Para ganhar à primeira volta, um candidato tem de
recolher mais de metade dos votos e pelo menos 25%
nos votos em mais de metade dos 47 condados do país.
Se não houver um vencedor imediato, haverá uma segunda volta num prazo de 30 dias. - (LUSA)
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10° ANIVERSÁRIO DE MARIKANA

África do Sul precisa construir uma sociedade decente
DION FORSTER*
A 16 DE AGOSTO trabalhadores
das minas, activistas e sem dúvida alguns políticos reunir-se-ão no agora infame afloramento rochoso perto da antiga mina
Lonmin Platinum, em Marikana, na província de North West,
para assinalar o 10º aniversário
do massacre de Marikana. Este
foi o uso mais letal da força pela
Polícia sul-africana desde a revolta de Soweto de 1976 contra o
então regime do apartheid. Pelo
menos 138 pessoas morreram
em três dias naquele ano.
De facto, o massacre de
Marikana foi tão brutal que
foi comparado ao Massacre de
Sharpeville de 1960, em que a
Polícia do apartheid disparou
contra civis desarmados, enquanto fugiam, matando 69
pessoas. Protestavam contra
os documentos de identidade
que os negros eram obrigados a
transportar, restringindo o seu
movimento.
Entre 12 e 16 de Agosto de
2012, um total de 47 pessoas
morreram. Entre elas estavam
34 mineiros da mina de Lonmin
Platinum abatidos pela Polícia.
Outros 10, incluindo dois polícias e dois seguranças da mina,
foram mortos por trabalhadores
em greve. Outros três morreram
depois de a greve ter terminado.
Além disso, 78 mineiros foram
feridos. A maioria deles foi al-

vejada com armas de uso militar
por polícias e agentes de segurança da mina Lonmin.
Este ano, a comemoração do
evento coincide com a minha
palestra inaugural na Faculdade de Teologia, Universidade de
Stellenbosch. Como é que o meu
trabalho como teólogo público e
de ética se relaciona com a violência e a desnecessária perda
de vidas que teve lugar em Marikana?
Revelou-se quando eu estava a conduzir algumas pesquisas
para a minha palestra inaugural.
Deparei-me com um pormenor
em entrevistas com os mineiros
em greve que nunca tinha visto
antes. No centro das exigências
dos mineiros estava um apelo à
decência.
Desejo seguir a deixa do filósofo Avishai Margalit, que, no
seu livro The Decent Society,
afirma que (p.1) uma sociedade
decente é aquela, cujas instituições não humilham as pessoas.
Ele argumenta que é o confronto do mal da sociedade que
nos leva a uma política de decência. Com base nas minhas
pesquisas sobre o massacre e as
suas consequências, acredito
que a tarefa urgente na África do
Sul é aprender a viver mais “decentemente numa sociedade
indecente” - e nunca esquecer
Marikana.

O QUE É A DECÊNCIA?

A tradição da palestra inaugural do professorado é que
quando se é promovido a professor catedrático, deve-se ter algo
para “professar”. Tendo passado
anos a ler, ouvir, reflectir, ensinar e escrever, ter-se-ia um corpo de trabalho, e talvez até algumas ideias, para partilhar.
Tive realmente dificuldade
em discernir o que dizer. Afinal,
o que seria adequado, responsável, ou próprio, para um homem
branco de ética “professar” em
Stellenbosch, África do Sul, em
2022? A minha luta aprofundou-se ao reflectir sobre o acto indecente e racista de um estudante
branco a urinar sobre os pertences de um estudante negro na
universidade. Desde então, ele
foi expulso.
Quando a universidade fixou
a data da minha palestra para 16
de Agosto de 2022, apercebi-me
que ela coincidia com o 10º aniversário do massacre de Marikana. Tinha escrito anteriormente
sobre o massacre e o seu líder
icónico, Mgcineni Noki.
Esse artigo argumentava que
as pessoas religiosas e as comunidades de fé devem, uma vez
mais, assumir a luta pela justiça
na África do Sul como uma preocupação primordial. Além disso,
dois dos meus alunos de doutoramento, Jayson Gribble e Jaco

Botha, tinham conduzido uma
investigação sobre o massacre
de Marikana. Por isso, eu estava
relativamente familiarizado com
este doloroso acontecimento na
história do país. Contudo, ao ler
entrevistas com os mineiros, deparei-me com algo que nunca tinha visto antes. Isso abalou-me.
No seu livro Marikana: Vozes
do Massacre Mineiro da África
do Sul, Kate Alexander regista (p. 25) que os manifestantes
queriam que o seu empregador,
Lonmin, ouvisse o seu caso por
um salário decente. Mas isto
ameaçava um sistema de relações laborais que tinha impulsionado os lucros da Lonmin e

tinha protegido os privilégios do
sindicato dominante, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores
Mineiros. Decidiu-se empregar
“força máxima” contra os trabalhadores.
Muitos sul-africanos acostumaram-se à frase “salário de
subsistência”, tal como utilizada
nas relações laborais. Refere-se
a um rendimento mínimo que
permite que os trabalhadores
subsistam. É uma sociedade
brutal em que as pessoas se contentariam em viver como um
mero padrão aceitável.
Em Marikana, os trabalhadores estavam claros: defendiam não só um “salário de sub-

sistência”; como mantinham o
seu empregador a um nível mais
elevado. Queriam um “salário
decente” e esperavam que os direitos que lhes eram concedidos
numa África do Sul democrática
os protegessem na sua causa.
Queriam assegurar um nível
de vida que pudesse desconstruir as indecências históricas do
trabalho migrante, a separação
das famílias, viver na pobreza e
serem humilhados e desumanizados por pessoas e instituições
ricas e poderosas. Para eles, isso
equivalia a pelo menos12.500
randes (cerca de 49.000 mil meticais à taxa de câmbio actual)
por mês.

Façamos uma pausa por um
momento para reflectir sobre
esta palavra: “decente”.
O que poderá significar no
contexto sul-africano? O que
poderia significar no 10º aniversário do massacre de Marikana?
A decência para as vítimas
do massacre era mais do que
apenas satisfazer as suas necessidades de sobrevivência. No entanto, enquanto se esforçavam
por decência, o seu empregador
e a nação decretaram sobre elas
as mais violentas humilhações
institucionais. Foram mortos
de uma forma indecente. Até à
data, ainda não houve qualquer
processo judicial contra a polícia
e os agentes de segurança que
mataram os mineiros.
Infelizmente, a África do Sul
e os sul-africanos parecem estar a mergulhar cada vez mais
profundamente na indecência,
como demonstra a recente violação em grupo de oito mulheres
em Krugersdorp, a oeste de Joanesburgo.
O país tem uma das mais
elevadas taxas de violação e
violência baseada no género do
mundo.

da pobreza, desigualdade económica, corrupção política sob
o Presidente Richard Nixon, e
ao aprofundamento da injustiça
racial americana. Ele respondeu
(p. viii), o que me fez viver valer a pena foram os santos que
conheci. Eles podiam estar em
qualquer lugar. São pessoas que
se comportam decentemente
numa sociedade indecente.
Se alguém me fizesse a mesma pergunta, teria de dizer que
estou à procura de alguns “santos” comuns. Na verdade, vejo-os de tempos a tempos. São
pessoas que se comportam decentemente no meio das indecências da sociedade.
A África do Sul precisa de
mais pessoas e colectivos que estejam empenhados em viver decentemente, cujo compromisso
é desfazer a humilhação sistémica causada pelas instituições
políticas e económicas da nação,
que é vergonhosamente negligenciada pelos seus cidadãos.
Esta é uma tarefa urgente.
* Director do Centro de
Teologia Pública Beyers Naudé,
Universidade de Stellenbosch

EM BUSCA DE SANTOS

NR: O leitor pode ler o texto
original em:
https://theconversation.
com/marikana-massacre-south-africa-needs-to-build-a-society-thats-decent-and-doesnt-humiliate-people-188534

Perguntou-se ao romancista
americano Kurt Vonnegut como
é que ele conseguiu viver num
dos tempos mais difíceis e violentos da história daquele país.
Os anos 70 assistiram ao auge da
guerra do Vietname, aumento
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