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FACE AO AUMENTO DE CASOS DA COVID-19

PR revê medidas restritivas

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, fez um recuo,
algumas
revendo
medidas restritivas,
com o objectivo de travar a
rápida propagação da terceira vaga da pandemia da Covid-19, cujos índices de infecção têm estado a aumentar
este mês de Junho.
É que, só na semana passada, lembrou, foram diagnosticados 906 casos positivos
de Covid-19, número superior
ao registado nas primeiras três
semanas do mês, em que as
autoridades sanitárias notificaram 893 infecções. Nos primeiros quatro dias da semana
em curso, foram contabilizados 1285 novos episódios.
O Chefe do Estado sublinhou que a situação é mais
grave na capital do país e nas
províncias de Maputo e Tete,
nesta última onde se observa
o maior ritmo de transmissão,
com a confirmação da variante Delta (indiana), de intensa
contaminação e letalidade.
“O incremento de casos
resulta de dois motivos, nomeadamente a fiscalização
inadequada e o incumprimento total e generalizado e, por
vezes, deliberado das medidas
decretadas para a prevenção
da Covid-19”, lamentou.
Na sua comunicação à nação, o Presidente Nyusi manteve por mais 30 dias as medidas restritivas contidas no
Decreto n.º 30/2021, de 26 de
Maio, mas definiu excepções,
com vista a evitar que a terceira vaga da Covid-19 se alastre
de forma simultânea a todo o
país, o que, a acontecer, levaria ao colapso do Sistema Nacional de Saúde.
Entre estas excepções,
segundo Nyusi, a partir das
00.00 hora de amanhã, 26 de
Junho, o recolher obrigatório

O Presidente da República avisa que a fiscalização do cumprimento das medidas será intensificada

em todas as capitais provinciais e outras cidades referidas
no decreto anterior volta a ser
das 22.00 às 4.00 horas, e não
das 23 horas às 4.00 horas. A
medida é agora extensiva à vila
de Guruè, na Zambézia.
O atendimento público,
incluindo a emissão de documentos, passa a ser feito mediante pré-marcação, ou seja,
o utente deverá fazer a marcação na entidade em que procura um determinado serviço
e aguardar em casa pela data
para ser atendido.
Ainda no rol das excepções, as instituições públicas
e privadas deverão privilegiar
o teletrabalho, observar a rotatividade e manter em cada

departamento apenas 30 por
cento do número de funcionários.
Nyusi afirmou que o número de participantes nos lugares de culto e celebrações
religiosas, conferências e reuniões não deve exceder a 40
pessoas em locais fechados e
80 em locais abertos, observando na íntegra as medidas
de prevenção, como o uso da
máscara, lavagem ou desinfecção das mãos e distanciamento.
Acrescentou que os restaurantes, serviços de “take-away” e de entrega ao domicílio passam a funcionar das
6.00 às 20.00 horas, recuando,
deste modo, uma hora em re-

Mais 441 novos casos seis
óbitos e 37 internados
O PAÍS continua a registar aumento em
todos os indicadores da Covid-19, tendo
entre quarta-feira e ontem diagnosticado
441 novas infecções, ao mesmo tempo que
desceu o número de indivíduos recuperados
da doença. Os novos casos positivos correspondem a uma subida de cinco casos em
comparação com as anteriores 24 horas, em
que foram notificadas 436 infecções.
Um comunicado do Ministério da Saúde
indica que todos os casos resultam de transmissão local e os infectados encontram-se
em isolamento domiciliar.
As autoridades sanitárias anunciaram
ontem a morte de seis pessoas e internamento de outras 35. As vítimas mortais são

pacientes com idades entre 15 e 86 anos que
se encontravam internados nas unidades
sanitárias da cidade de Maputo, províncias
de Maputo, Manica e Sofala.
No mesmo período, 52 pessoas recuperaram da doença, o que eleva para 70.352 o
cumulativo de pessoas que se viram livres
da doença. Assim, o país passou a ter 2433
casos activos, maioritariamente na cidade e
província de Maputo.
As autoridades alertam que, com o aumento de novos casos da Covid-19 no país,
todos devemos ser agentes promotores de
saúde e evitar comportamentos de risco,
particularmente neste fim-de-semana longo.

O esforço da mulher na luta
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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor
das quais é lavar as mãos com frequência.

lação à decisão anterior.
O Chefe do Estado também
recuou no horário de funcionamento dos “bottles store”,
que passam a abrir das 9.00 às
15.00 horas, e não mais até às
17.00 horas, como fora decidi-

do no alívio das medidas restritivas da comunicação anterior. Aos domingos, feriados
e dias de tolerância de ponto,
os centros comerciais passam
a funcionar das 9.00 às 15.00
horas e nos restantes dias das 9

às 18 horas.
Interditou os teatros,
centros culturais, auditórios,
devendo o seu uso excepcional ser mediante um pedido,
devidamente fundamento,
dirigido à ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos. Justificou a medida pelas enchentes que se
têm verificado nestes locais.
Excepcionalmente, referiu, em situações devidamente fundamentadas e após a
avaliação previa do Ministério
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá
ser autorizada a realização de
conferências, com um número
não superior a 150 pessoas.
O estadista moçambicano
voltou a interditar o uso das
praias do país para motivos de
lazer, por se verificar, nestes
espaços, aglomerações, jogos
colectivos e sessões de consumo de bebidas alcoólicas e
festas.
Lamentou o facto de continuarem a realizar-se festas
em casas privadas e advertiu
que, durante os 30 dias da
vigência deste decreto, a fiscalização será intensificada.
Neste contexto, o Presidente
Nyusi referiu que a Inspecção
Nacional das Actividades Económicas (INAE) e a PRM vão
responsabilizar os infractores
por actos que atentam à saúde
pública.

Registo de nascimento
chega a crianças vulneráveis
O GOVERNO, através do Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos
(MJACR), vai alargar o acesso ao registo de nascimento a
crianças vulneráveis, sobretudo nas zonas rurais do país.
Para o efeito, o MJACR e a Visão Mundial Moçambique,
uma organização não-governamental de ajuda humanitária, assinaram quarta-feira,
em Maputo, um memorando de entendimento que visa
proporcionar maior defesa dos
direitos das crianças no concernente ao acesso à justiça.
Falando após rubricar o instrumento, o secretário permanente do MJACR, Manuel
Malunga, afirmou que o primeiro direito a considerar para
que todos os demais se efectivem é o registo de nascimento.
“Nesta base, a nossa acção
conjunta deve partir do fortalecimento da cultura jurídica e da consciencialização
das populações, principalmente nas zonas rurais, sobre
a importância de registar a

criança à nascença”, afirmou.
Manuel Malunga explicou
que o Programa Quinquenal
do Governo 2020-2024 realça, entre as suas prioridades e
pilares de suporte, o objectivo
estratégico de desenvolvimento do capital humano e a
justiça social, promovendo a
igualdade e equidade do género, inclusão social e protecção
dos segmentos mais vulneráveis da população.
“Na verdade, este momento expressa a conciliação
de objectivos para um mesmo fim, que é o bem-estar
das populações, com enfoque
para a promoção da transformação humana, promovendo a justiça para as pessoas em situação de pobreza
e vulnerabilidade”, disse.
Explicou que a parceria com
a Visão Mundial se estende
igualmente à área da assistência jurídica, através do
Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), pois
as mesmas crianças registadas e algumas não registadas

têm sido vítimas de abusos,
uniões forçadas, sendo por
isso que se tem oferecido assistência a estas pessoas que
não têm condições de contratar um advogado no caso
da violação dos seus direitos.
Por sua vez, a directora de
programas da Visão Mundial, Dawn Goodwin, afirmou que a assinatura do memorando de entendimento
constitui um passo na jornada já iniciada há algum
tempo no âmbito da parceria
com o Ministério da Justiça
para promover o bem-estar das crianças vulneráveis.
Goodwin assegurou que a parceria também vai permitir que
todas as crianças tenham acesso à justiça, promover os seus
direitos e reduzir casos de violência de que têm sido vítimas.
Ao abrigo do acordo, as duas
instituições vão igualmente
trabalhar na Lei da Liberdade
Religiosa com diferentes líderes, de modo a assegurar que
os direitos das crianças sejam
respeitados e promovidos.

EDITORIAL
O PAÍS celebra hoje o 46.º aniversário da independência nacional. Com efeito, foi a 25 de Junho de
1975 que os moçambicanos se libertaram do jugo
colonial e assumiram os destinos do seu país, após
10 anos de luta que custou sacrifícios e vidas, na esperança de viverem livres e melhor que nos vários
anos de dominação estrangeira.
Este aniversário coincide com os 59 anos da
criação da Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO), movimento que liderou a luta de todos
contra o colonialismo português.
É longa e sinuosa a trajectória trilhada e ainda
por trilhar. Quarenta e seis anos depois, o país que
nasceu da dura luta continua a perseguir os seus objectivos no meio de uma alternância cíclica entre a
paz e a guerra e os desastres naturais, factores que
retardam o desenvolvimento social e económico.
Quando dizemos alternância, referimo-nos às hostilidades militares que se seguiram logo após a independência, cujos resquícios prevalecem nos dias
que correm nas províncias de Sofala e Manica.
Ao celebrarmos hoje mais um ano da nossa independência, fazêmo-lo banhados de lágrimas
provocadas pela situação por que passam os nossos
irmãos na província de Cabo Delgado, onde grupos
terroristas matam e destroem sem piedade, roubando-nos a tranquilidade necessária para continuarmos a sonhar com o nosso desenvolvimento.
Por estas alturas, o país devia estar a espreitar
uma nova era, projectando-se para outros patamares de desenvolvimento e em paz, o que não está a
acontecer devido aos problemas acima referidos.
É nesta região do país onde foram descobertas grandes quantidades de recursos que poderiam
acelerar a liberdade económica que almejamos. Só
para citar alguns números, ocorrem nesta parte do
país cerca de 200 triliões de pés cúbicos de gás que
colocariam Moçambique no grupo dos três maiores produtores de gás do mundo. Para além deste
recurso, que geraria energia para uso doméstico e
para venda no mercado internacional e regional,
Cabo Delgado possui grafite, rubis e outras pedras
com grande valor comercial.
A violência armada está a provocar uma grave
crise, contabilizando-se já mais de 700 mil pessoas
deslocadas, requerendo assistência, desde abrigo
até alimentos, e outras condições para a retomada
da sua vida, como escolas para as crianças continuarem a estudar e unidades sanitárias para cuidados de saúde. Terá sido justamente por esta e outras
razões que, na quarta-feira, líderes da região decidiram aprovar o mandato da Força em Estado de
Alerta para Moçambique, a fim de apoiar os esforços do país no combate ao terrorismo e extremismo
violento em Cabo Delgado.
Queremos exaltar esta decisão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que, na
verdade, transmite esperança aos moçambicanos
de verem rapidamente ultrapassado este problema
que atrasa o desenvolvimento do país e não só, mas
também da região, tendo em conta a nossa posição
geográfica.
Como ontem, que alcançámos a independência
nacional com ajuda de alguns países então livres
do colonialismo, estamos confiantes que desta vez
também venceremos este obstáculo chamado terrorismo.
Aliás, apesar de enormes desafios, exemplos de
vitórias são tantos: à altura da independência, o
país dispunha de apenas uma universidade e hoje
são às dezenas espalhadas pelo país; temos instituições bancárias, hospitais, água e energia em todos
os distritos, estradas e pontes serpenteando montanhas e planícies, com destino a lugares recônditos,
abrindo caminho para o fim da pobreza extrema.
Mas tudo isto só será possível se, com a bandeira
da unidade, do trabalho e da vigilância bem erguida, empenharmo-nos na construção e consolidação
do nosso Estado e da nossa vitória, nascidos à custa
de sacrifícios e sangue. Afinal, queremos construir
um Moçambique verdadeiramente livre e soberano
para melhor desfrutarmos das suas riquezas naturais e assim melhorarmos as nossas vidas, razão da
luta.

BREVES

Nyusi reinaugura
sede nacional
da Frelimo

Tribunal Supremo
tem nova
juíza-conselheira

O PRESIDENTE do partido Frelimo e da República,
Filipe Jacinto Nyusi, orienta hoje, na Praça dos Heróis, a cerimónia de deposição de flores por ocasião
do Dia da Independência e a reinauguração da sede
nacional desta formação política. Igualmente, Filipe
Nyusi lança as festividades dos 60 anos da fundação
da Frente de Libertação de Moçambique, movimento que dirigiu a luta pela independência.

O TRIBUNAL Supremo conta desde ontem com uma nova juíza-conselheira, nomeada pelo Chefe do Estado. Trata-se de
Felicidade Sandra Machatine Ten Jua, que até à data da sua nomeação desempenhava as funções de juíza-presidente na província de Gaza.

Veteranos da luta
armada condecorados
na capital
O SECRETÁRIO de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, dirige na tarde de hoje a cerimónia de atribuição de
títulos honoríficos e condecorações a veteranos da luta de libertação nacional. O evento, que acontece no âmbito das celebrações do Dia da Independência Nacional, terá lugar no Instituto de Ciências de Saúde.
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MULHER

Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

Quando a mulher
luta pela sobrevivência
da família

S

NILZA GUNE

ER mulher significa, entre outras qualidades,
estar disposta a dar o
máximo em salvaguarda do bem-estar dos
filhos e do esposo. Quando
este último por qualquer razão não existe, o esforço redobra-se.
A diligência exige a busca
de novas formas de garantir
o crescimento e o bem-estar
das crianças, tentando assim
assegurar um futuro brilhante.
Na adopção de novas estratégias, a maioria das mulheres busca no comércio informal meios para garantir a
sustentabilidade das famílias
e, como forma de acelerar,
opta por ir ao encontro dos
clientes, em regime ambulante.
Esta é a realidade de Maria
Antónia, de 37 anos de idade,
mãe de três filhos, que mal foi
abandonada pelo seu esposo,
na província de Zambézia,
decidiu descer à capital do
país, em busca de melhores
oportunidades para cuidar
das crianças.
Quando chegou à capital,
Maria Antónia viu no comér-

“Às vezes passo todo o dia sem comer pelo menos pão, para garantir refeição para os meus filhos”, Maria Antónia

cio informal uma maneira
de ganhar dinheiro e dar seguimento à formação académica dos filhos. Na tentativa
de acelerar o negócio, optou
pela venda ambulante, onde
perfaz, de caminhada, todos
os dias, aproximadamente
12 horas pelos corredores da
baixa da cidade na “caça” de
clientes, conseguindo ganhar
uma média diária de 100 me-

ticais.
Maria Antónia vive no
bairro de Cumbeza, província de Maputo. Levanta-se
todos os dias às 4.00 horas da manhã para cumprir
com os seus deveres domésticos e até pelo menos
5.30 horas toma o “chapa”
em direcção ao mercado
do Zimpeto onde “gweva”
mandioca e laranja para re-

venda. Depois de adquirir
estes produtos toma outro
“chapa” com destino à baixa da cidade, onde inicia a
sua actividade ambulatória.
“Ando na baixa todos os
dias a vender. Costumo entrar nas lojas a perguntar se
querem mandioca, laranja e
também falo com os trabalhadores que lavam carros,
engraxam sapatos, vendem

roupas”, detalhou.
Durante a actividade,
conta que vezes há em que
passa o dia sem comer pelo
menos uma fatia de pão, temendo que a retirada de “um
centavo” condicione a refeição dos filhos no dia seguinte.
Com o valor que ganha
consegue juntar e pagar os
estudos da filha que frequenta a 12.ª classe e garantir mantimento dos restantes
que têm 2 e 1 anos de idade.
Revelou que nem sempre o
valor é suficiente para custear
as despesas de casa, uma vez
que nem sempre consegue
vender.
“Existem dias em que só
tomamos uma chávena de
chá para depois dormirmos”,
disse.
Questionada se tem alguma conta bancária, respondeu que “se nem ganho
muito dinheiro para quê ter
conta no banco? Esse dinheiro que consigo todos os dias
é para comer e pagar a escola da criança. E nem sempre
chega”, disse, frisando que
quando as contas não satisfazem a única solução é contrair
dívidas com pessoas mais
próximas.

Os pés incharam

“Já tive dores nos pés que chegaram até a inchar”, Anaclete Saíde

Anaclete Saíde tem 45 anos de idade. É
vendedeira ambulante no mercado grossista e arredores do bairro do Zimpeto há
quase 10 anos. Actualmente vende bolos,
biscoitos e sumos, porém em tempos já
vendeu outros produtos alimentares consoante a época.
No sua jornada, Anaclete Saíde contou
que já teve problemas de dores nos pés
que chegaram até a inchar de tanto percorrer os corredores do mercado do Zimpeto, assim não parou de vender.
Parar de vender significa para ela
chancelar o futuro sombrio dos seus cinco filhos, uma vez que dependem dela
para sobreviver. O marido deixou-a para
se juntar a outra mulher.

Aliás, para tentar aumentar a receita
e suprir algumas necessidades básicas,
Anaclete Saíde disse contar com o auxílio da filha de 18 anos de idade que tem
uma banca na sua residência, no bairro de
Khongolote.
A filha de Anaclete Saíde só vai organizar a banca quando regressar da escola,
pois, apesar de desenvolver a actividade
comercial, a filha nunca deve parar de
trabalhar porque só assim poderá garantir
a sua formação e, consequentemente, o
futuro.
“Caminhando neste mercado consigo
100 meticais por dia e, juntando com o
pouco que sai da banca de casa, tentamos
ver como viver”, disse.

Lutar pelo pão É importante ter
conta-poupança

ENQUANTO circulam no interior do mercado, as mulheres interagem com os cidadãos de todas as idades e sexos, facto que requer
simpatia e gentileza. Aliás, essas são as tácticas usadas por Agda
Rungo, para conquistar clientes que, alguns deles, de tanto apreciarem acabam revelando outras intenções.
Segundo confessou, para além dos clientes é obrigada a lidar
com o chamariz de outros vendedores do mercado Zimpeto que se
encantam com a sua gentileza e simpatia. Para ela, essa é uma situação constrangedora, pois atrair homens não é a razão que a leva
a fazer “ziguezagues” pelo mercado, mas sim é ganhar dinheiro
para garantir pelo menos uma refeição ao dia.
Agda Rungo vende água em copos no mercado do Zimpeto e
até ao final do dia consegue pelo menos 100 meticais para o sustento da família. Este valor é no final do dia destinado a garantir
alimentação de uma família constituída por 4 membros.
O valor não é suficiente, mas dá para suprir as necessidades
básicas e ajudar nas despesas da escola das crianças. Ainda assim,
Agda Rungo tenciona mudar de negócio e começar a vender produtos alimentares mais rentáveis.
“Eu quero mudar de negócio e começar a vender produtos
alimentares. Por exemplo, agora não consigo poupar dinheiro. Se
acontecer alguma coisa terrível comigo ou com os meus filhos estou perdida”, disse.

“É um desafio caminhar e ao mesmo tempo esquivar os homens”, Agda Rungo

AS vendedeiras que partilharam as suas histórias de vida
não têm uma conta-poupança,
pois entendem que o valor que
ganham é insuficiente para sustentar uma conta bancária.
Sobre este aspecto, o economista Elcídio Bachita explicou que não é preciso ter muito dinheiro para ter uma conta
bancária, mas sim uma fonte
de renda. Para o caso das vendedeiras destacou que estas podem retirar 50 por cento do seu
rendimento diário ou semanal
para fazer a poupança no banco
tradicional ou noutros serviços
da actualidade.
Explicou ser importante
que os vendedores informais,
assim como a sociedade em geral tenham uma conta bancária
porque assegura uma maior estabilidade financeira e permite
que a pessoa não corra o risco de
perder o dinheiro, pois deixá-lo
nas residências é perigoso.
É igualmente importante,
pois a conta bancária é um dos
instrumentos usados para que
as pessoas possam gerar riqueza e fazer investimento para o
futuro.
“Para economizar dinheiro não é preciso que se receba
muito, mesmo o indivíduo que

Auto-medicação pode
esconder problemas
graves de saúde
O uso errado de fármacos ou a
auto-medicação pode esconder graves sintomas de alguma
doença ou até mesmo agravar
o quadro clínico do paciente.
Pode mascar problemas sérios
de estômago, como úlceras ou
tumores. Na maioria desses casos, o doente não sabe que tem
essa doença, e alivia os sintomas
com antiácidos, sem procurar
uma investigação adequada do
problema.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a auto-medicação significa o
uso de medicamentos sem uma
indicação médica ou seja auto-medicação é a utilização de
medicamentos por conta própria
ou por indicação de pessoas não
habilitadas, para tratamento de
doenças cujos sintomas são percebidos pelo usuário, sem a avaliação prévia de um profissional
de saúde.
O que acontece na prática é

que as pessoas quando adoecem
procuram informações com parentes e amigos mais próximos,
que já se trataram de algum caso
parecido e que recebeu de algum
médico uma prescrição de medicamento.
Muitas vezes buscam informações na internet, o que pode
confundir os sintomas que sentem com doenças mais graves.
A essas pessoas é preciso lembrar que nem todos os casos são
iguais. Os sintomas podem até
ser os mesmos, com características muito parecidas, porém, o
medicamento pode ser diferente
e específico de acordo com cada
caso.
Riscos da auto-medicação
O maior risco da auto-medicação são os efeitos colaterais
que, às vezes, passam despercebidos. Todos os medicamentos
provocam algum tipo de efeito.
Alguns efeitos podem gerar sérios riscos à saúde.

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA
Jurista – didiermalunga@gmail.com

Dignidade e direitos (20)
(Liberdade sobre a propriedade, a assistência familiar e a dignidade)
Episódio social: após a morte do autor da herança, em reunião familiar, os entes sobrevivos
aperceberam-se de que grande parte da riqueza então gerida pelo falecido era propriedade
de terceiros. Ele vendeu mais de 80% do património, meses antes da morte, tendo doado
parte a terceiros e só reservado 10% à família:
7% ao irmão e 3% aos filhos, excluindo a cônjuge com quem casara em separação de bens.
Deste enredo social, coloca-se a questão trivial:
até que medida a liberdade sobre a propriedade privada pode ser considerada, atendendo o
dever assistencial que a cada um se impõe na
conjugação do normado na Lei da Família?

DISCUTINDO

“Para economizar dinheiro não é preciso que se receba muito dinheiro, mesmo o
indivíduo que ganha abaixo do salário mínimo pode fazer poupança”, defende o
economista Elcídio Balcita

ganha abaixo do salário mínimo
pode fazer poupança. O dinheiro não serve somente para a
compra de bens e serviços, mas
é útil para questões de doença,
acidentes e outras situações
de contingência”, disse o economista, acrescentando que a
poupança é ainda importante
para os indivíduos que querem
fazer investimentos.
Elcídio Balcita desafia o
Governo a reforçar cada vez
mais as mensagens de educação financeira sobre a importância de ter uma conta
bancária e poupar dinheiro.
Essa disseminação deve, no

entender do economista, ser
feita recorrendo aos órgãos de
comunicação social e de feiras
nos centros de maior aglomerado populacional.
“O Estado e os órgãos de
comunicação social devem fazer esta disseminação para que
o indivíduo deixe o seu dinheiro
no banco, pois todos os cidadãos bem sucedidos do mundo
enriqueceram fazendo poupança, ou seja, os indivíduos ricos
vivem como se fossem pobres,
diferentemente do que acontece com o pobre que tende a
viver como rico”, finalizou o
economista.

Um bom exemplo é se um
motorista que toma um medicamento para enjoo pode apresentar sonolência como um dos
efeitos colaterais. Se ele não for
informado desse efeito pode colocar tanto a própria vida quanto
a vida de outras pessoas no trânsito em risco.
Outro problema sério é a ingestão de medicamentos junto
com alimentos ou bebidas alcoólicas. O leite, por exemplo, pode
inibir a absorção de antibióticos,
diminuindo o efeito anti-microbiano.
Analgésicos como o ácido
acetilsalicílico, a famosa Aspirina
pode provocar irritação estomacal e dificuldade na coagulação
sanguínea, além de não poder ser
ingerido depois de pequenas cirurgias e durante a menstruação.
Já o paracetamol pode prejudicar o funcionamento do fígado, causando toxicidade hepática.

A discussão estabelece-se dentro de duas
linhas de compreensão do direito, como um
conjunto normativo no nivelamento da vida
social: (i) a função da família e (ii) os limites impostos à liberdade de dispor de propriedade, com fundamento no dever assistencial ao núcleo familiar mais próximo.
No eixo da função familiar centramo-nos no
ditame da Lei da Família, quando no número
2 do artigo 1 coloca a família como uma instituição jurídica na qual se cria, desenvolve e
consolida a personalidade dos seus membros
e onde devem ser cultivados o diálogo e a entreajuda. Pelo artigo 5 da mesma lei decifra-se
o dever assistencial ao auxílio dos membros da
família vulneráveis, crianças ou os mais carentes nomeadamente os portadores de deficiência.
Na base do dever assistencial da família,
edificam-se argumentos para algumas limitações da liberdade individual quando se trate de
dispor de património que possa servir a família. Num plano geral, o Código Civil fixa, no artigo 877, que os pais e avós não podem vender
a filhos ou netos, se os outros filhos ou netos
não consentirem na venda. Esta primeira limitação visa evitar vendas simuladas no seio
da família, esvaziando a expectativa de outros
membros no sentido da herança igualitária.
Na Lei das Sucessões encontramos outra
forma de controlar a liberdade do indivíduo

relativamente ao património. A lei protege os
familiares considerados mais nucleares. Assim, o artigo 136 traz-nos o conceito da legítima, a porção de bens de que o testador não
pode dispor por se destinar a herdeiros legitimários, nomeadamente os descendentes,
os ascendentes, o cônjuge e o companheiro
da união de facto. Esta protecção activa-se
quando a disponibilidade do património seja
gratuita, por doação entre vivos ou por morte,
pelo testamento.
Se o dono da herança tiver disposto do seu
património lesando a legítima, caberá aos beneficiários requerer a redução do património
até preencher a percentagem fixada na lei.
Voltando ao episódio de início, os 80% do
património vendido, meses antes da morte,
não terão volta, mesmo admitindo que a atitude tenha sido consciente e para lesar a família.
Relativamente às doações feitas, urge aplicar
a lei para constatar que os terceiros beneficiários, incluindo o irmão, poderão ver o seu
património requerido para que se assegurem
os 75% destinados aos filhos e viúva. A viúva
é herdeira legitimária independentemente do
regime de casamento, concorrendo aos 75%
em igualdade com os filhos.

DEBATE CONTÍNUO
Debatendo as condições de dignidade em
redor da matéria exposta, podemos projectar
duas abordagens controvertidas: (i) a liberdade individual de dispor do património por
venda, mesmo deixando familiares em situação de carência, nomeadamente pessoas incapazes (exemplo de crianças, ou familiares
limitados por anomalia psíquica ou portadores
de deficiência e sem meios de sobrevivência),
(ii) a questão da legítima, ou seja, a porção que
se reserva a um grupo familiar, discriminando
outro que até pode ser mais necessitado. Olhemos, nesta linha, um irmão do falecido, portador de deficiência e sem meios de sobrevivência a quem tem de se reduzir o património
que lhe foi afecto por herança, para beneficiar
um filho abastado e que nem sequer mantinha
afecto com o falecido pai.
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EM MERCADOS DA CAPITAL

PR constata incumprimento das
medidas de prevenção da Covid-19

PR visitou mercados da capital para aferir o nível de cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi,
constatou ontem na
cidade de Maputo a
persistência do incumprimento das medidas de
prevenção da Covid-19 nos
locais de maior concentração
e mobilidade de pessoas.
O Chefe do Estado escalou
sucessivamente os mercados
Grossista do Zimpeto, Xiquelene, Janete e o centro comercial Shoprite para fiscalizar a
observância das medidas gerais aprovadas pelo decreto

sobre a situação de calamidade pública no país.
O distanciamento interpessoal entre utentes e comerciantes, o uso correcto da
máscara, a lavagem ou desinfecção das mãos são alguns
aspectos que, segundo Nyusi,
devem ser aprimorados para
travar o contágio pela Covid-19.
“As pessoas não podem
pensar que as medidas de prevenção se resumem ao uso da
máscara, porque existem várias outras formas de contágio

pelo vírus. Há algum trabalho
por fazer, mas a população
tem informação do que fazer
e como evitar a contaminação
pelo coronavírus”.
O Presidente destacou
ainda a reactivação dos espaços voltados aos convívios sociais, mobilidade nocturna e o
consumo excessivo de álcool,
daí a necessidade de focalizar
as intervenções na atitude individual.
Na sua interacção com
vendedores e clientes nos
mercados Grossista do Zim-

peto e Xiquelene e utentes do
terminal da Praça dos Combatentes, o Chefe do Estado apelou ao uso correcto da máscara
e à necessidade de observância do distanciamento.
Já no centro comercial
Shoprite, Nyusi inteirou-se
do cumprimento do protocolo sanitário de prevenção da
Covid-19, tendo questionado
sobre os procedimentos de
segurança para utentes e trabalhadores, com enfoque para
a medição da temperatura
corporal e encaminhamento
de casos suspeitos.
Refira-se que o relatório
sobre mobilidade urbana destaca que as grandes cidades
do país têm vindo a registar
aumento significativo da circulação de pessoas, aliado ao
incumprimento das medidas
de prevenção da Covid-19,
o que pode concorrer para a
reaceleração da pandemia.
Dados do Instituto Nacional de Saúde (INS) indicam
que as últimas quatro semanas
foram marcadas pelo aumento da mobilidade relacionada
com os mercados e actividades de lazer e que as pessoas
estavam a ficar menos em
casa.
A situação, aliada ao contexto epidemiológico regional e nacional, exige rigor no
cumprimentos das medidas
de prevenção, tendo em conta
que três países da região enfrentam a terceira vaga, com
níveis preocupantes de aceleração da transmissão.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

“É preciso aprimorar a prevenção” - Filipe Nyusi

José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045

Abandono ao TARV
preocupa na capital
PELO menos 2886 funcionários do Estado na
cidade de Maputo vivem com o HIV/SIDA,
situação que preocupa o governo, sobretudo
num momento em que aumentam os casos
de abandono ao tratamento anti-retroviral
(TARV).
A informação foi dada ontem pela secretária-executiva-adjunta do Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA, Aldevina
Nhantumbo, que apelou às organizações da
sociedade civil e associações que actuam no
combate à doença para que intensifiquem a
prevenção e adesão ao tratamento.
Indicou que a Covid-19 está a dificultar
acções de diagnóstico de novas infecções do
HIV. “A maioria das pessoas não frequenta os
postos de saúde por medo de contrair a Co-

vid-19”, referiu.
A fonte destacou que a Secretaria de Estado da cidade de Maputo realiza actualmente
sensibilização nas comunidades e instituições públicas para adesão aos serviços de
saúde.
“Trata-se de actividades contempladas
no Plano Estratégico de Combate e Prevenção do HIV/SIDA recentemente aprovado,
que visa inverter a situação”, explicou.
Aldevina Nhantumbo, que falava durante
a primeira sessão do Conselho de Combate ao
HIV/SIDA na cidade de Maputo, referiu que o
sector da Saúde está a envidar esforços para
reduzir cada vez mais o número de consultas hospitalares, para que pessoas com HIV/
SIDA não se exponham à Covid-19.

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

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

PUBLICIDADE

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A REALIZAÇÃO DA DIGRESSÃO DE PATINAGEM EM LINHA QUELIMANE - MAPUTO

No âmbito da Digressão de Patins em Linha Quelimane-Maputo,
Rua de Sacadura Cabral até a Praça dos Heróis Moçambicanos;
o Conselho Municipal de Maputo (CMM) vai receber no dia 25 - Das 10.30 às 12.30 horas- Av. Acordos de Lusaka, Av. Guerra
Popular, Av. Eduardo Mondlane, Av. Karl Marx, Av. Josina
de Junho a caravana de Patinadores.
Machel, Rua Municipal Este, Paços do Município.
A referida equipa vai dar entrada no Município de Maputo
pelo Bairro de Zimpeto, percorrendo as avenidas e ruas Para garantir uma circulação segura de veículos durante o
período em referência, será observado o plano de gestão de
abaixo mencionadas até a Praça da Independência, onde será
tráfego, projectado para o efeito.
homenageada pela Edilidade.
Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias
Para dar lugar ao evento, o Conselho Municipal comunica a todos
mencionadas a prestarem muita atenção para a sinalização
munícipes, em geral, e aos automobilistas, em particular, que o temporária a ser colocada e/ou poderão recorrer a vias
tráfego estará condicionado, sexta-feira, dia 25 de Junho de alternativas por forma a reduzir o congestionamento de
20121, a partir da Ponte sobre a Estrada Circular de Maputo, viaturas nos troços indicados.
localizada no bairro de Zimpeto, obedecendo os seguintes Ciente dos transtornos que esta medida vai causar aos
horários e rotas:
automobilistas e outros utentes das vias acima mencionadas,
- Das 7.00 às 9.30 horas– Estrada Nacional N.º 1: Ponte sobre o Conselho Municipal de Maputo apela a compreensão e
a Estrada Circular de Maputo do Zimpeto, Av. de Moçambique colaboração de todos.
(Benfica, Choupal, Inhagóia) entrada da rua da Base Aérea,

Maputo, aos 24 de Junho de 2021
6231
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Moçambique coloca
gás natural à disposição
dos países da região

O

MINISTRO dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, disse,
recentemente, que o
país quer colocar o gás
natural à disposição da África
Austral para a substituição de
centrais a carvão e em defesa
de fontes energéticas menos
poluentes.
“Com as enormes reservas
de gás natural de que dispõe,
achamos que Moçambique terá
um papel preponderante na
transição energética dos países da África Austral”, declarou
Max Tonela.
Moçambique, prosseguiu,
já é o maior exportador de gás
natural ao nível da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) e terá
esse papel reforçado devido à
crescente procura deste produto na região.
Apesar de o projecto de
Afungi ter sido suspenso em
Março, o país exporta gás
natural para a África do Sul a
partir das reservas subterrâneas de Temane, província de
Inhambane, e prevê exportar,
num futuro breve, a partir de

uma plataforma flutuante no
oceano Índico, ligada a jazidas
na bacia do Rovuma, ao largo
da costa de Cabo Delgado.
Max Tonela falava sobre
o tema “Energia, Recursos
Minerais e Cadeia de Valor de
Conteúdo Local”, no âmbito
do primeiro fórum de negócios da SADC, que se realizou
esta semana na capital moçambicana, Maputo.
Observando que mais de
60% de centrais eléctricas
dos países da África Austral
são alimentadas a carvão, Max
Tonela assegurou que o potencial em gás natural coloca
Moçambique numa situação incontornável na transição energética imposta pelos
compromissos
internacionais, no âmbito do combate
ao aquecimento global.
“Das fontes de energia
fóssil, o gás natural é o menos
poluente e terá um papel no
processo de transição energética na África Austral”, declarou Max Tonela.
O ministro dos Recursos
Minerais e Energia assegurou que a disponibilidade de

Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :24/06/2021

BANCOS

09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

62,65

63,90

62,75

64,00

62,65

63,90

ABSA

62,65

63,90

62,65

63,90

62,65

63,90

BCI

62,60

63,85

62,60

63,85

62,60

63,85

BIM

62,65

63,90

62,65

63,90

62,65

63,90

BNI

62,55

62,80

62,55

63,80

62,55

63,80

ECOBANK

62,70

63,95

62,70

63,95

62,70

63,95

FIRST CAPITAL BANK S.A.

62,65

63,89

62,65

63,89

62,65

63,89

FNB

62,70

63,95

62,70

63,95

63,00

64,26

MZB

62,60

63,85

62,60

63,85

62,60

63,85

SGM

62,65

63,90

62,66

63,91

62,65

63,90

UBA

62,60

63,85

62,60

63,85

62,75

64,01

ÚNICO

62,50

63,75

62,85

64,11

62,50

63,75

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

62,63

63,88

62,65

63,90

62,65

63,90

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,26

63,28

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 24.06.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

62,65

MÉDIA

63,90

63,28

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
24 de junho de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
1,878.00
13.25%

A descoberta de importantes reservas de gás colocam Moçambique em posição privilegiada no processo
de transição energética na África Austral

gás natural no país não deve
desviar a necessidade de diversificação da economia,
mantendo-se a aposta na
agricultura, turismo, industrialização e desenvolvimento
de energias renováveis.
Presente no fórum como
moderador do painel, o em-

baixador da União Europeia
(UE) em Moçambique, António Gaspar, lembrou a posição
da UE de abandonar o recurso ao gás natural por ser um
combustível fóssil poluente.
“Partilhamos a preocupação de Moçambique e da
África Austral de ter no gás

natural um elemento de peso
na sua economia e no seu processo de industrialização, mas
a União Europeia tem no gás
natural um elemento que não
deve ser o futuro de soluções
energéticas, a nossa aposta é
nas energias renováveis”, enfatizou.

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
FPC
Prazo
FPD
Valor
Taxa(a)
(dias)
Valor
Taxa(a)
3,776.79
16.25%
Overnight
10.25%
0.00

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
1,074.00
Taxa Média Ponderada
13.36%

182 dias
3,873.00
13.43%

364 dias
5,180.00
13.40%

Total/Média
10,127.00
13.41%

Data última colocação

16-jun-21

16-jun-21

16-jun-21

16-jun-21

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

0.00
-

397.00
13.43%

273.00
13.40%

670.00
13.42%

Data última colocação

n.a

21-jun-21

21-jun-21

21-jun-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

19,922.00
13.35%

39,297.00
13.20%

76,168.00
11.46%

135,387.00
12.24%

13.40%

13.44%

13.39%

13.40%

Taxa últimas 6 colocações

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
150.00

VENDA DEFINITIVA
Valor

Taxa
13.25

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Taxa

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

63,995.14
13.29%

3,665.47
13.36%

2,709.26
13.39%

6,374.73
13.37%

Data da última venda

21-jun-21

23-jun-21

23-jun-21

23-jun-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00

SUSPENSÃO DO MERCADO CAMBIAL

Standard Bank promete
resposta à decisão do BM
O STANDARD Bank comprometeu-se
ontem a responder dentro de 10 dias à
decisão do Banco de Moçambique de
interditar aquela instituição financeira de participar de todas as actividades do mercado cambial.
Em comunicado de imprensa emitido pelo seu presidente do Conselho
de Administração, Tomaz Salomão, o

63,28

Standard Bank refere ter sido formalmente notificado, na quarta-feira, 23
de Junho, pelo Banco de Moçambique,
de três processos de contravenção,
contra si e dois dos seus colaboradores.
“O Standard Bank vai responder
aos três processos dentro dos 10 dias,
conforme estipulado pelo Banco Central”, realça o comunicado.

A fonte acrescenta que, “de momento, o Standard Bank está a interagir com o Banco Central para obter
mais detalhes, de modo a melhor
aconselhar e proteger os interesses
dos seus clientes e parceiros de negócios”.
“Aos clientes, parceiros e público
em geral, o Standard Bank assegura

que vai envidar todos os esforços para
a clarificação e resolução deste assunto e reitera a sua habitual confiança em
continuar a prestar serviços de excelência e de elevada qualidade, norteado pelos seus valores que são guiados
pelos princípios de ética, integridade,
transparência, profissionalismo e alto
sentido de responsabilidade”, frisa.

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

128,396.02
6,990.98

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-06-2021 A 30-06-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13.25%
13.30%
5.60%

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão,
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

18.90%

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).

Parceria reforça capacidade
produtiva de pequenas empresas
O BANCO Africano de Desenvolvimento (BAD) e a
Confederação das Associações Económicas de
Moçambique (CTA) assinaram, recentemente, em
Maputo, um acordo para o
projecto de fortalecimento da capacidade produtiva das Pequenas e Médias
Empresas (PME) do sector
do agro-negócio.
O objectivo do acordo é
facilitar a ligação entre as
PME e empresas de grande dimensão, através da
melhoria da capacidade
produtiva, com padrões
que permitam uma inserção competitiva no quadro
da Zona de Comércio Livre
Continental.
Falando na ocasião, o
presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse que com
este projecto espera-se capacitar cerca de 300 PME,
incluindo do ramo agrícola.
“Esta iniciativa vai fazer
com que as PME tenham
maior acesso a tecnologias
de
agro-processamento
para eficiência e melhores capacidades produtivas e que possam produzir
e comercializar produtos
padronizados e certifica-

Representantes do BAD, CTA e do Governo italiano formalizaram recentemente a concessão
de apoio financeiro às PME moçambicanas

dos, bem como melhorar
o acesso aos mercados regionais e continentais”,
disse.
A fonte acrescentou
que a parceria entre o sector privado e o BAD junta-se a outras que a CTA está

a promover, com destaque
para o PRONACER, que
já capacitou 150 PME em
matérias de certificação
ISO 9001.
“Uma outra iniciativa é o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Empre-

sarial, em parceria com a
FSDMOZ, que irá investir
na capacitação empresarial
com foco para a indústria
de petróleo e gás, através
da criação de consórcios,
acesso à certificação, financiamento e melhoria

de governação corporativa, entre outros”, frisou.
Por seu turno, Pietro
Toigo, representante do
BAD em Moçambique, disse que as PME representam
cerca de 98 por cento do
número total de negócios
formais no país, sendo,
igualmente, responsáveis
pela criação de emprego.
“Este projecto que formalizámos encaixa-se no
perfil da contribuição do
BAD no apoio ao Programa Nacional Industrializar
Moçambique
(PRONAIMO), cuja implementação
está a ser liderada pelo
ministro da Indústria e
Comércio e que pretende
integrar as PME moçambicanas no sistema económico da SADC e de todo o
continente”, disse.
De acordo com a fonte,
este é o primeiro acordo
que implica uma relação
financeira directa entre o
BAD e a CTA .
Acrescentou ainda que
o mesmo resultou de uma
contribuição de um dos
accionistas do Banco, o
Governo italiano, que disponibilizou recursos através do fundo fiduciário gerido pelo BAD.

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 24 de Junho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 058/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Junho
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

62,65

63,90

63,28

4,42
5,76
4,42
1,53
2,78

4,51
5,87
4,51
1,56
2,83

4,47
5,82
4,47
1,55
2,80

565,74
78,91
27,07
165,74

577,03
80,49
27,61
169,05

571,39
79,70
27,34
167,39

12,72
50,97
9,69
9,69
10,07
87,23
7,36
7,41
68,28
74,87

12,98
51,99
9,88
9,88
10,27
88,97
7,51
7,56
69,65
76,36

12,85
51,48
9,79
9,79
10,17
88,10
7,44
7,49
68,97
75,62

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............. 1.784,43000
Venda.............. 1.784,94000

3,2500000
0,1593800

%
%

Maputo, 28.06.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

Lançado protocolo
para tratamento
do glaucoma

Macurungo reabilita
29 salas de aula
VINTE e nove salas de aula da Escola Primária
Completa (EPC) do Macurungo, na cidade da
Beira, estão a ser reabilitadas depois de terem
ficado danificadas aquando do ciclone Idai, que
arrasou a urbe e outras partes do centro do país
em Março de 2019.
Segundo o director provincial da Educação,
Tomás Viageiro, a empreitada vai durar um ano e
conta com o financiamento da Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA) no valor
de dois milhões de meticais.
Viageiro recordou que, depois daquele desastre, o estabelecimento funcionava com diversas dificuldades e os alunos e professores eram
forçados a trabalhar com restrições tendo em
conta que na época chuvosa parte deles ficava
mesmo sem aulas.
Segundo a nossa fonte, as obras contam com

U

M protocolo de tratamento e gestão do
glaucoma foi lançado ontem na cidade da Beira visando
apoiar o Ministério da Saúde na criação de serviços
especializados para abordagem da doença.
Segundo o representante da Direcção Nacional de Assistência Médica,
Félix Pinto, o protocolo
visa uniformizar o acesso
ao tratamento e compra
de medicamentos e de
instrumentos para fazer
face à medição do campo visual bem como a sua
correcção.
A iniciativa tem igualmente em vista rastrear os
indivíduos, sobretudo de
acima dos 40 anos, e identificar quantos sofrem do
glaucoma e quais as suas
causas.
O dirigente recordou
que o diagnóstico do glaucoma ainda representa
um desafio considerando
que entre 2018 e 2019 foram diagnosticados oito
mil casos no país, número
que reduziu no ano passado para cinco mil devido à
Covid-19.
Para materializar o protocolo, o sector da Saúde
conta com a parceria da or-

5

a fiscalização do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone (GREPOC) de forma a garantir a sua
resiliência tendo em conta os eventos ciclónicos
que têm assolado esta região do país.
Para além desta reabilitação, o nosso entrevistado revelou que estão a ser construídas de
raiz 15 salas de aula, cujas obras iniciaram em
Fevereiro.
Será igualmente erguida uma rampa para
facilitar o acesso aos alunos com deficiência, a
quem se pretende garantir o conforto de que necessitam.
O director explicou que enquanto as obras
estiverem em curso as aulas serão leccionadas em
tendas colocadas no campo de futebol, evitando
assim atrasos no processo de aprendizagem.
A EPC de Macurungo conta com mais de seis
mil alunos, assistidos por 98 professores.

IFAPA retoma cursos de graduação

HCB vai diagnosticar e tratar pacientes com glaucoma

ganização austríaca Light
for the World, cujo director
nacional, Zacarias Zicai,
revelou na ocasião que a
sua instituição vai entregar
kits de ferramentas para
gestão do glaucoma nas
unidades hospitalares do
país.
“Pretendemos com a
iniciativa orientar os especialistas no tratamento do
glaucoma. Já temos os kits,

falta capacitar os profissionais do Ministério da Saúde
e entregar equipamentos,
medicamentos para gestão
e tratamento do glaucoma”, sublinhou.
Segundo Zicai, a sua
instituição vai apoiar ainda o Ministério da Saúde
na formação de dois especialistas para as maiores
unidades hospitalares da
Beira e Maputo e progressi-

vamente expandir para outras províncias.
Lembrou que o glaucoma actua de forma silenciosa, não tem cura e a
única forma de detectá-lo
é fazendo a medição da
pressão ocular. Mas caso
seja diagnosticado ainda
na fase inicial é possível retardá-lo, medicar e realizar intervenções cirúrgicas
para manter uma visão que

permita à pessoa exercer as
suas actividades diárias sem
correr o risco de causar-lhe
a cegueira.
O director nacional da
Light for the World sugeriu
também a necessidade de
realização de um estudo em
todas as províncias do país
como forma de conhecer
o nível de prevalência da
doença para a sua gestão e
tratamento.

Retomam este ano os cursos de
graduação para os funcionários
e agentes do Estado no Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica
(IFAPA) na Beira, depois de
uma paralisação devido à falta
de condições para o efeito.
O facto foi tornado público pela directora do referido
estabelecimento de ensino,
Georgina Alfredo, no âmbito
da abertura solene do ano lectivo 2021.
A responsável revelou ainda que a retoma coincide com
a mudança de paradigma na
formação, que traz uma nova
abordagem baseada em padrões de competências que
privilegiam principalmente a
componente do saber fazer.
A nova disposição visa assim melhorar o desempenho
do funcionário contribuindo
para a elevação da qualidade
de prestação de serviços ao cidadão.

O IFAPA volta a juntar alunos

Para o presente ano lectivo,
o IFAPA retoma assim os cursos
de Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira e Patrimonial e Gestão Autárquica.
A fonte revelou ainda que
o efectivo é de 150 formandos
provenientes das quatro províncias da região centro distri-

buídos equitativamente pelas
três qualificações em referência. De acordo com Georgina
Alfredo, os estudantes estão
integrados nas seis turmas
concebidas para 25 formandos cada, tendo em conta o
momento da pandemia que se
vive.

PUBLICIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

EXPRESSION OF INTEREST

(MdI)

(EoI)

Coca-Cola SABCO (Moçambique), SA (CCSM) é uma subsidiária da Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), a operar em 14
países Africanos nos quais conta com 42 fábricas e 17,000 trabalhadores. A CCSM opera no mercado nacional desde 1994
e um dos imperativos estratégicos da CCBA é promover o conteúdo local e assegurar uma contribuição sustentável para
a economia nacional.
Como parte desta iniciativa a CCSM tem vindo, desde Agosto de 2019, a comprar açúcar branco altamente refinado das
refinarias nacionais e em 2021 iniciou a compra de paletes de madeira produzidas na província de Manica.

Coca-Cola SABCO (Moçambique) SA (CCSM) a subsidiary of Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), has bottling operations
across 14 sales territories with 42 bottling plants and 17,000 employees in Africa. CCSM has been operating in Mozambican market since 1994, one of the strategic imperatives of CCBA is to promote local content and ensure sustainable
contribution to the local economy.
As part of this initiative CCSM, has sourced locally produced highly refined white sugar from Mozambican sugar refineries
since August 2019 and in 2021 started sourcing locally manufactured wooden pallets from province of Manica.

Para promover ainda mais o comprometimento com o conteúdo local, a CCSM pretende identificar, pré-qualificar empresas de renome, interessadas e a operar em Moçambique que possam investir, fazer parceria com a CCSM para produzir localmente os materiais abaixo mencionados ao padrões de qualidade aprovados pela The Coca-Cola Company, a
preços competitivos, ao fornecimento sustentável e aos termos comerciais benéficos e com entrega nas três (3) fábricas
localizadas em Moçambique.

To further promote the local sourcing commitment CCSM pretends to identify, pre-qualify reputed and interested companies operating in Mozambique, who can invest, partner with CCSM to locally produce below commodities at the The
Coca-Cola Company approved quality standards at competitive pricing, sustainable supply and mutually beneficial commercial terms for all the three (3) CCSM plants in Mozambique.

Os materiais referidos são e não se limitarão a:
1. Pré-formas – Vários tamanhos e principalmente 42g e 32g
2. Tampas plásticas– tamanho do gargalo 1881
3. Cápsulas metálicas – 0.20mm
4. Rótulos – tamanhos variados

The Commodities are but not limited to:
1. Preforms – Various sizes mainly 42g and 32g
2. Plastic Closures – Neck size 1881
3. Metal Crowns – 0.20 mm
4. Labels – various sizes

A MdI deverá ser endereçada para os escritórios situados na Rua da Coca-Cola, nº 223, Matola Gare, Matola, ou enviadas
ao endereço electrónico indicado abaixo até ao dia 4 de Julho de 2021, juntamente com a seguinte documentação:

The Eol should be addressed to its office located at Rua da Coca-Cola 223, Matola-Gare, Matola, or sent to the e-mail address as indicated below by 04 July 2021, along with the following documentation:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Perfil da empresa
Contactos
Endereço físico
No caso de estar actualmente a operar em Moçambique, anexar registo legal, comercial e fiscal
Capacidade e histórico para serviços solicitados
Apresentar a motivação para os serviços solicitados

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Company Profile
Contact details
Address of physical location
If currently operating in Mozambique, attach legal, commercial and tax registration documents
Capability and track record in providing requested services
Motivation to perform these services

A CCSM interagirá com as empresas pré-qualificadas que terão a oportunidade de visitar as fábricas ou manter encontro
virtual e serão convidadas a apresentar propostas técnica e comercial. O processo de pré-qualificação segue o critério
discrecionário e exclusivo da CCSM.

CCSM will engage with pre-qualified companies who will have the opportunity to visit the sites or virtually meet and will
be invited to submit the technical and commercial proposal. Pre-qualification is at sole-discretion of CCSM.

Todo o processo será regido exclusivamente pelos regulamentos e normas internas da Coca-Cola, que podem ser sujeitos
à revisão caso se considere necessário, a critério da empresa.

The entire process will be governed exclusively by Coca-Cola internal regulations and norms which may be subject to
revision as deemed necessary within the discretion of the company.

Contactos:

Contacts:
Name: Nilesh Mehta / Aurélio Chiziane
Telephone: 21-740300
Email: nmehta@ccbagroup.com / achiziane@ccbagroup.com

Nome: Nilesh Mehta / Aurélio Chiziane
Telefone: 21-740300
Email: nmehta@ccbagroup.com / achiziane@ccbagroup.com

6176
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NACIONAL

PARA REDUZIR DEPENDÊNCIA DE DONATIVOS

INGD promove técnicas
agrárias modernas

O

VICE-PRESIDENTE
do Instituto Nacional de Gestão
e Redução do Risco de Desastres
(INGD), Gabriel Monteiro, afirmou recentemente, em Macossa, província de Manica, ser aposta
do governo desenvolver
medidas para melhorar a
produção e produtividade nas regiões semi-áridas, como forma de minorar a dependência das
comunidades de donativos e acabar com a fome
cíclica resultante de insucessos agrícolas nessas
regiões.
Além de receber insumos, os camponeses de
locais onde ciclicamente
ocorrem bolsas de fome
estão a ser capacitados
em técnicas agrárias modernas e incentivados
a adoptarem sementes
certificadas.
Monteiro falava no
povoado de Tropa, no
distrito de Macossa, após
oferecer a uma associação local de camponeses

Distribuição de insumos agrícolas às famílias camponesas de Macossa

kits de insumos agrícolas
compostos de sementes
de hortícolas, motobomba com a respectiva tubagem, pulverizadores,
regadores, enxadas, fer-

tilizantes e pesticidas.
O vice-presidente do
INGD explicou que as
famílias devem ser potenciadas para a auto-suficiência alimentar,

garantir a segurança alimentar e nutricional e
precaverem-se de eventos climáticos imprevisíveis.
Sublinhou que, apesar

de resolver um problema pontual, a distribuição de alimentos retarda
o desenvolvimento, por
criar a dependência de
donativos. “Os afectados
devem ultrapassar, por
meios próprios, as dificuldades impostas pela
natureza, não aguardando apenas pelo apoio humanitário”.
No quadro desta estratégia, disse estar prevista para breve a distribuição de mudas de
cajueiros no distrito de
Macossa, como forma
de diversificar as fontes
de renda das famílias e,
deste modo, prevenir a
insegurança alimentar e
nutricional.
Os distritos semi-áridos de Manica são Macossa, Guro e Machaze
O administrador de
Macossa, António Diniz,
disse, no entanto, que
desde o ano passado o
distrito não regista bolsas
de fome, em parte devido às medidas adoptadas
pelo governo e parceiros.

RESPOSTA À COVID-19 NA ZAMBÉZIA E NAMPULA

Coreia assegura mais fundos
para o ensino primário

A COREIA do Sul anunciou quarta-feira, na cidade de Maputo, uma
contribuição adicional de
sete milhões de dólares
(442,5 milhões de meticais) para o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) ajudar a

melhorar a qualidade da
educação nas províncias
da Zambézia e Nampula.
Em um comunicado, o
UNICEF indica que o valor permitirá melhorar
as competências de 1400
professores e directores
escolares,
beneficiando

cerca de 220 mil alunos;
proporcionar água potável, saneamento e serviços de higiene a mais de
17.500 alunos; e garantir
que as escolas estejam a
salvo da Covid-19.
Para tal, esta agência
da ONU trabalhará com os

ministérios da Educação e
Desenvolvimento Humano e das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos e outras entidades
governamentais de nível
central, provincial e distrital para a execução dos
programas em três distritos da Zambézia e igual
número em Nampula.
O UNICEF deverá fornecer 500 mil dólares
(31,6 milhões de meticais)
adicionais para o programa.
De acordo com o comunicado, a doação sul-coreana segue-se à primeira fase do programa
“Melhoria da qualidade do
ensino primário e dos resultados da aprendizagem
dos estudantes na Zambézia”, que decorreu de 2016
a Abril de 2021, que teve
um custo estimado de 6,9
milhões de dólares (436,2
milhões de meticais).
O embaixador sul-coreano em Moçambique,
Sung Jun Yeo, considerou
que investir na educa-

ção conduz não apenas ao
sucesso individual como
também ao desenvolvimento nacional.
Por sua vez, o director
nacional da KOICA (agência governamental Coreia
do Sul), Young-Sun Jung,
disse esperar que o projecto contribua para aperfeiçoar o acesso de todas
as crianças à escola e que
nada possa prejudicar o
seu direito de aprender.
Já a representante
do UNICEF, Maria Luisa Fornara, manifestou
gratidão pelo apoio contínuo, pois, segundo ela,
este vai contribuir para
o incremento dos ganhos obtidos na Zambézia
e expansão do programa
à província de Nampula
para assegurar que mais
crianças tenham acesso
ao ensino primário.
Segundo Luisa Fornara, mesmo estando no
contexto da Covid-19, as
crianças devem continuar
a aprender e com segurança.

QUADROS E SUBSISTEMAS DE INFORMAÇÃO NÃO INTERLIGADOS

Armindo Tiago deixa recados a parceiros
O MINISTRO da Saúde manifestou segunda-feira preocupação em relação à existência de vários
subsistemas de informação não interligados, o que
fragiliza o Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Falando, na cidade de Maputo, na reunião nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde,
Armindo Tiago chamou atenção aos parceiros de
cooperação sobre a necessidade de respeitarem os
interesses do Ministério da Saúde (MISAU) no que
diz respeito à captação e utilização de dados do
sector.
“O contrário não poderá ser permitido. Ninguém deve vir impor o seu sistema para a sua
utilização, tanto mais que a Política de Saúde que
nós aprovámos indica, claramente, que todos os
sistemas que envolvam informação sobre pessoas

devem estar baseados no país e devem garantir
confidencialidade. Vamos garantir que este princípio seja aplicado”, disse, apoiando a melhoria da
coordenação e harmonização das intervenções.
Segundo o titular da pasta da Saúde, o MISAU
aprovou, recentemente, a Política de Informação
em Saúde, um instrumento que vai regular todo o
processo de produção e a análise da informação de
saúde, incluindo o seu armazenamento no território nacional.
Referiu-se ainda ao Plano Estratégico do Sistema de Informação em Saúde (2021-2025), em fase
conclusiva, que irá orientar o sector em relação às
actividades relativas à informação, base para a planificação, intervenções e tomada de decisões.
Armindo Tiago falou também dos progressos

assinalados ao longo dos anos na captação e utilização de dados e dos desafios importantes que
condicionam a capacidade de informar para a tomada de decisão a todos os níveis, assim como o
funcionamento pleno do SNS.
Entre as fragilidades, o ministro referiu-se à insuficiência de recursos humanos qualificados.
Nesta questão, disse, pediu uma análise profunda do tipo de assistência técnica que os parceiros concedem ao MISAU.
“Quando temos um quadro que já sabe um
pouco manejar o nosso sistema de informação, ele
passa imediatamente para o parceiro e o MISAU, o
Governo, que deve ter quadros qualificados, continua dependente da acção do parceiro”, disse.

Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

ALEGADA EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE RECLUSAS

Comissão de Inquérito
reúne-se com CIP
A COMISSÃO de Inquérito criada pelo Governo para investigar a alegada exploração
sexual de reclusas na Cadeia de Ndlavela reuniu-se ontem com o Centro de Integridade
Pública (CIP) para, em conjunto, afinarem
estratégias de colaboração.
Em um comunicado de imprensa, o Secretariado Técnico da Comissão de Inquérito
referiu que o CIP se comprometeu a colaborar
com esta entidade, fornecendo todas as provas em sua posse e outros elementos necessários para o sucesso da investigação.
Este pedido ao CIP surge pelo facto de ter
sido esta entidade que, no dia 15 deste mês,
denunciou a existência de um suposto esquema de exploração sexual de reclusas no
Estabelecimento Penitenciário Especial para
Mulheres da Província de Maputo, a chamada
de Cadeia Feminina de Ndlavela.
Segundo o CIP, a alegada rede tem o envolvimento dos guardas penitenciários.
Além do encontro com o CIP, a Comissão de Inquérito definiu ontem os termos de

referência do trabalho que vai realizar até à
divulgação do relatório final, cujo prazo de
entrega está marcado para o dia 7 de Julho.
Dos aspectos contidos nos termos de referência, destaca-se a metodologia de trabalho adoptada, que inclui entrevistas, análise
documental e do sistema de videovigilância
instalado no Estabelecimento Penitenciário
Especial para Mulheres.
Quanto aos princípios de colaboração,
a Comissão de Inquérito afirma que poderá
solicitar a colaboração de outras entidades
externas ao judiciário, colectivas ou individuais, cuja missão zela pela promoção, protecção dos direitos das mulheres reclusas;
instituições de estudo e investigação na área
penitenciária e outras que entender necessário.
Por outro lado, poderá também interagir
com a sociedade em geral que tenha conhecimento de práticas associadas, sendo tal interacção feita de forma anónima, verbal (oral)
ou escrita.

SEGUNDO O SERNIC

Nacala muito permissivo
ao tráfico de drogas
O SERVIÇO Nacional de Investigação Criminal (SERNIC),
em Nampula, aponta a cidade
portuária de Nacala como região fácil para entrada de drogas, devido à sua localização.
A porta-voz do SERNIC
em Nampula, Enina Tsinine,
explicou que o porto e a costa
marítima, no geral, têm facilitado a entrada e tráfico de
drogas para outros pontos da
província e do país.
Para inverter este cenário,

as autoridades prometem reforçar a vigilância e investigação em toda a costa do distrito
de Nacala.
Recentemente, o SERNIC apreendeu no posto de
controlo de Nacala-Porto
55 quilogramas de metanfitamina transportada numa
viatura.
Embora Nacala surja como
principal porta, a porta-voz
do SERNIC em Nampula chamou a atenção para a permis-

sibilidade de toda a costa da
província, nomeadamente os
distritos de Angoche e Larde,
onde já foram reportados casos de entrada de drogas.
Mais de 560 quilogramas
de diversos tipos de drogas
foram apreendidos em Nacala
desde o início do ano, segundo
revelou Enina Tsinine, adiantando que pelo menos quatro
pessoas estão presas indiciadas de tráfico de estupefacientes.
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Mais professores recebem bicicletas na EPC de Changalane

Rotary Club oferece
bicicletas a professores
em Changalane
SETE professores da Escola Primária Completa de
Changalane, no distrito da
Namaacha, província de
Maputo, receberam ontem bicicletas para facilitar
as suas viagens de casa ao
serviço e vice-versa.
Os meios foram-lhes
oferecidos pela Rotary
Club da Matola, organização humanitária de voluntários.
A entrega das bicicletas, segundo Nyumayo
Salomão, presidente da
organização, faz parte do
espírito que guia o rotarismo, nomeadamente prestar serviços humanitários

e promover valores éticos
e a paz.
Segundo ele, as bicicletas, para além de serem
um meio de transporte eficiente, vão facilitar a mobilidade dos professores
que vivem em zonas distantes da escola.
Apontou que igualmente dois profissionais de
saúde receberam os meios
de transporte.
“Estamos a trabalhar
em parceria com outros
clubes rotatórios de Portugal para podermos abranger outros estabelecimentos de ensino na província
de Maputo e no país em

geral”, sublinhou.
Benito Herculano, director da Escola Primária
Completa de Changalane,
enalteceu o gesto da organização e confirmou que as
bicicletas ajudarão muito
na mobilidade dos professores.
“Alguns
professores
vivem distante da escola e
enfrentam dificuldades de
transporte, sobretudo no
período da manhã. Com
esta oferta, a situação será
ultrapassada”, disse.
A Escola Primária Completa de Changalane conta
com 517 alunos e 16 professores.
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VENDA DE CARVÃO VEGETAL

Um negócio que floresce e dá
renda aos ciclistas e estaleiros

Floresce negócio de carvão vegetal na cidade de Nampula

O

COMBUSTÍVEL
lenhoso continua a ser usado
em muitas famílias, na cidade
de Nampula, para confeccionar alimentos do dia-a-dia. O carvão vegetal
surge como o mais usado,
situação que determina não só a procura como
também o mais vendido dentre outros, e como
consequência um negócio
praticado por muitos.

Uma vez rentável, porque existem consumidores
todos os dias, o negócio do
carvão vegetal, na cidade
de Nampula, está a gerar
uma concorrência entre
os proprietários dos estaleiros e os ciclistas ambulantes, que se dedicam à
venda deste produto, que
serve de alternativa ao gás
doméstico.
A nossa Reportagem
circulou pelas áreas onde
é desenvolvido o negócio

e procurou, nos diversos
bairros da capital, compreender como é que isso
funciona. E ficou a saber
que os preços de venda
do carvão vegetal variam,
neste momento, nos estaleiros, entre os 250 e
300 meticais, o saco de
80 quilogramas, enquanto
os ciclistas, para a mesma quantidade, aplicam o
preço de 350 meticais.
Mesmo sendo ligeiramente mais caro, muitos

são os cidadãos que optam
pelo carvão vendido pelos
ciclistas,
alegadamente,
por ser de boa qualidade e
o peso dos sacos é, conforme dizem, significativamente maior.
Em conversa com a
nossa Reportagem, os ciclistas alegam que o preço
de venda é mais elevado
do que o dos estaleiros por
causa das longas distâncias percorridas a partir
dos postos de produção. E
dão exemplo de distritos
como Meconta, Muecate,
o povoado de Chequele e
localidade do posto administrativo de Anchilo,
que distam, em média, 50
quilómetros do centro da
cidade de Nampula.
Já os proprietários e
gerentes de estaleiros asseguram que o preço de
venda é o mais justo tendo em conta que recebem
o produto dos camiões
que transportam grandes
quantidades a partir dos
postos de produção. Isso
permite reduzir o preço e,
mesmo assim, ter um lucro
aceitável.
Domingos
António,
gestor de um estaleiro de
venda do carvão na zona do
Naloko, bairro de Muhala,
disse que não existe nenhuma coordenação entre
os responsáveis dos estaleiros e os ciclistas que, de
forma ambulante, vendem
o produto, para a fixação
de um preço comum.
“Um saco de 80 Kg aqui
vendo a 300 meticais. E
posso baixar esse preço até
280, enquanto os ciclistas
vendem a um preço relativamente alto”, justificou
António.
Augusto Rodrigo, ou-

tro gestor de estaleiro na
mesma zona, secundou a
ideia do seu colega de trabalho, explicando que, por
causa do preço que é mais
baixo, tem se registado um
movimento satisfatório de
clientes que pretendem

70 meticais. Depois ponho
dois sacos na bicicleta e
tenho que percorrer mais
de 50 quilómetros até chegar à cidade, e isso tem
seus custos acrescidos”,
detalhou Cipriano.
Aliás, disse que vezes

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

As bicicletas são usadas como meio para transporte deste produto

adquirir, todos os dias,
carvão vegetal.
Artur Cipriano é ciclista
e vendedor ambulante do
carvão vegetal. E para justificar o preço elevado do
combustível lenhoso, ele
explicou a odisseia por que
passa semanalmente, até
chegar à cidade de Nampula e encontrar cliente.
“Alguns ciclistas são
produtores, mas eu compro o carvão nos fabricantes. E cada saco está 50 ou

sem conta, quando não
consegue passar pelos postos de controlo rodoviário
ao longo da noite ou pela
madrugada, é obrigado a
pagar aos fiscais, que, no
entanto, não dão nenhum
recibo.
“No controlo, cada bicicleta que passa de dia tem
que deixar 20 meticais, sobretudo em Anchilo”, desabafou, justificando que
essas operações tiram-lhe
a margem de lucro.

As reclamações dos
consumidores
Artito André, ciclista e vendedor de carvão

O DIRECTOR dos Serviços Provinciais do Ambiente em Nampula, Luís Sande,
lamentou sem quantificar,
a área total desflorestada ao
nível das zonas periféricas
da cidade, devido o abate
desenfreado de árvores para
produção do carvão vegetal.
A busca de novos assentamentos, ordenamento territorial e abertura de campos
para prática de agricultura
itinerante, são apontados
como sendo as principais
causas para o abate de árvores e consequentemente a
devastação de enormes áreas
no distrito de Nampula.
“Outro caso é a produção
de carvão. Estas acções do
Homem têm estado a con-

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Domingos António, gestor de estaleiro

compram-no no dia-a-dia. Quando é assim, usamos a lenha”, explicou uma senhora que encontramos a comprar carvão num
estaleiro que no entanto não quis se identificar.
Márcia Andrade, residente no bairro de
Muahivire, explicou que quando pretende
carvão vegetal desloca-se a estaleiro e não
compra com os ciclistas ambulantes devido
ao preço que considera exorbitante.
“Muitos ciclistas vendem o carvão no
centro da cidade, porque pessoas que vivem
em prédios e usam o carvão têm preguiça de
irem aos bairros para adquirir este produto a
um preço acessível”, disse Andrade.
Para Sofia Moisés residente na Unidade
Comunal de Muetasse, bairro do Muahivire,
o preço aplicado pelos ciclistas ambulantes
está a quem de pessoas de baixa renda.
“Aqui na cidade temos pessoas que só
usam lenha porque não têm posses para
comprar carvão”, disse Sofia.

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

POLICIA

Governo preocupado com
as áreas desflorestadas

OS consumidores do carvão vegetal lamentam a oscilação do preço de venda deste produto e acusam os vendedores de não
serem honestos pois, sempre que escasseia
este combustível, tanto os estaleiros como
os ciclistas se aproveitam da situação.
Aliás, afirmam que cada vez que chega a
época chuvosa, o carvão “some” e sobe de
preço, mas quando estabiliza, nem sempre
o preço volta à normalidade o que em última instância prejudica o consumidor sobretudo os de pouca posse.
“Temos situações em que os sacos não
estão bem cheios e outros o carvão não tem
qualidade. Muitas vezes somos burlados e
nem temos a quem recorrer para reclamarmos”, disse.
Para os consumidores de pouca posse,
os estaleiros introduziram a venda do carvão em pequenas quantidades a preço de 20
meticais.
“Aqui temos os desníveis. Existe quem
tem em casa o carvão em sacos, outros

Artito André, outro
vendedor de carvão, lamentou não haver clientes em alguns dias, tendo
explicado que, por vezes,
o seu carvão permanece
durante dois dias, na cidade de Nampula, sem en-

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

tribuir de forma intensa para
o desflorestamento ou para
que haja áreas sem vegetação”, sublinhou Sande, sustentando haver muitas consequências para o ambiente,
uma vez que a vegetação
desempenha uma função de
protecção do meio ambiente.
“Esta forma de exploração, muito intensa, com certeza que a vegetação não vai
suportar e coremos o risco de
um dia termos um desastre
ambiental como as erosões,
cheias entre outros”, explicou Sande.
Para evitar o abate desenfreado de árvores, este responsável defende a criação
de associações ao nível das
comunidades, bem como a

implementação do maneio
de gestão, para permitir o
repovoamento dos recursos
florestais, em áreas devastadas, uma acção que será materializada pelos técnicos do
sector do ambiente.
“Suponhamos que tens
doze árvores e cortas todas. Como é que vão surgir
e reproduzir-se outras numa
área onde houve desmatamento total? ”, indagou Sande.
Contudo, o sector do ambiente assegurou que existe
um trabalho de reflorestamento, arborização e sensibilização das comunidades
sobre boas práticas de gestão do meio ambiente, já em
curso.

contrar comprador. “Mas,
mesmo assim, preciso de
comer”, comenta.
“O preço do carvão fica
caro por causa disso. Estamos a lutar para sobreviver. Quando voltamos para
casa depois de vender dois
sacos, temos 700 meticais
que vão servir para comprar mais dois sacos para
a revenda, manutenção
de bicicleta e compra de
comida para casa”, frisou
André.

A VOZ DO MUNÍCIPE

Moradores de Muhala
pedem restauração
da Rua do Jardim
RESIDENTES do bairro de Muhala-Expansão, na
cidade de Nampula, reclamam o melhoramento da estrada que dá acesso à zona conhecida por
jardim, para permitir uma melhor transitabilidade de pessoas e bens, agora feita com dificuldades
devido aos buracos.
Rodá Zimba lamentou o estado de conservação
da estrada, agora que terminou o período chuvoso, reclamando que a edilidade colocou entulhos
na via o que veio a agudizar os problemas de circulação.
“É difícil circular. O município devia trabalhar
na via”, sugeriu Zimba.
Outro residente que falou à nossa Reportagem,
chama-se Zacarias Chabila, que reiterou o mau
estado da estrada, numa altura em que aquela
zona está densamente habitada por pessoas com
viaturas próprias.
“No tempo chuvoso esta estrada fica cheia de
poças de água e lá em frente uma zona arenosa.
Assim que o período passou o município devia arranjar a via. Estamos a sofrer”, pediu Chabila.
Zico Abacar contou-nos que na época chuvosa
muitos munícipes, sobretudo os que têm viaturas com suspensão baixa são obrigados a usarem
a zona de Nampaco, no bairro de Namutequeliua,
perfazendo 10 quilómetros para chegar ao centro
da cidade.
“A chuva parou e continuamos a ter prejuízos
em combustível porque a estrada está péssima.
Até de motorizada é difícil transitar”, lamentou
Abacar.
Todavia Juvêncio Artur considerou a situação
como complexa. Falou dos transportes semi-colectivos que encurtam a rota e não chegam à zona
do jardim porque a estrada não está boa e temem
danificar suas viaturas.
“Os chapas deixam as pessoas lá na zona do
centro de saúde e depois caminham a pé ou tomam táxi-mota que representa um custo adicional”, conclui Artur.
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Frelimo assinala
59 anos de existência

P

ASSAM hoje 59 anos
da criação da Frente de Libertação de
Moçambique (FRELIMO), a 25 de Junho
de 1962, movimento que
durante dez anos liderou a
luta contra a secular dominação colonial portuguesa.
Esta efeméride coincide com passagem dos 46.º
aniversário da proclamação da independência nacional, a 25 de Junho de

1975, no Estádio da Machava, pelo saudoso Presidente Samora Machel.
As celebrações do 59.º
aniversário desta formação política serão dirigidas
pelo respectivo Presidente, Filipe Nyusi, e entre
outras actividades serão
lançadas as festividades
dos 60 anos da Frelimo,
que se assinalam em 2022,
e será reinaugurado o edifício-sede do partido, na

cidade de Maputo.
Fundada por Eduardo
Mondlane a 25 de Junho de
1962, a Frelimo resultou da
união de três movimentos
nacionalistas constituídos
por moçambicanos que se
encontravam a residir ou
refugiados em países vizinhos.
Trata-se da União Nacional Africana de Moçambique (MANU), fundada
em 1961 no Quénia e que

juntava naturais de Cabo
Delgado que trabalhavam
nas plantações de sisal de
colonos ingleses; da União
Democrática Nacional de
Moçambique
(UDENAMO), fundada em Outubro
de 1960 em Bulawayo (Rodésia do Sul), agregando
moçambicanos originários
do centro e sul radicados
naquele país; e da União
Nacional Africana de Moçambique Independente

(UNAMI), fundada em 1961
no então Niassalândia,
com origem na Associação
Nacional Africana de Moatize, criada em Tete, em
1959.
Porque não poderia
instalar a sua sede em Moçambique, a Frelimo estabeleceu sua sede em 1963
na cidade de Dar-es-Salaam, na Tanzania, cujo
Presidente, o malogrado
Julius Nyerere, era simpático aos grupos nacionalistas moçambicanos.
Convencido por alguns
acontecimentos, como o
Massacre de Mueda, de
que uma acção pacífica
não traria independência, a Frelimo iniciou o
seu programa aprovado
no primeiro congresso,
nomeadamente criar todos os meios para libertar
o país, sabendo que o governo colonial tinha forças
armadas, forças secretas,
que desenvolviam a guerra
com Angola, e que não se
podia esperar que dessem
a independência de bandeja. Portanto, o Frelimo
foi-se preparando militarmente. É por isso que, menos de seis meses depois
do congresso, o primeiro
grupo de jovens foi enviado à Argélia para os treinos
político-militares.
São estes guerrilheiros
que, a 25 de Setembro de
1964, iniciaram a insurreição geral armada contra o colonialismo português a partir da casa do
chefe do posto administrativo de Chai, em Macomia, na província de Cabo
Delgado.

Partido atravessou
diferentes momentos
EM entrevista ao “Notícias” por ocasião
dos 50 anos da criação da Frelimo, o antigo
Presidente desta formação política Joaquim
Chissano afirmou que este partido é o único
que vive as suas diferentes fases da vida.
Um dos membros da primeira linha da
Frelimo, Joaquim Chissano integrou as fileiras do partido desde os tempos de movimento de libertação, tendo desempenhado
várias tarefas, incluindo a de presidente da
organização até decidir, de livre e espontânea vontade, abdicar destas funções.
“Estamos a celebrar a Frelimo de 1962.
A única que vive as suas diferentes fases da
vida. Uma pessoa até pode mudar de nome e
até pode mudar de religião, mas a pessoa é a
mesma e os objectivos a alcançar continuam
a ser os mesmos de 1962, porque, afinal de
contas, a Frelimo foi criada para a libertação
dos homens e da terra”, disse.
A inspiração do Homem, referiu, é de
melhorar as suas condições de vida e é por
isso que para fazer tudo isto era preciso ter-se uma força única, a Frelimo. Tal como
diziam as palavras de ordem naquele tempo,
“Uma só força, o povo moçambicano; um só
guia, a Frelimo; e um só objectivo, a independência nacional”.
Para Joaquim Chissano, apesar de ter sido
proclamada, a independência nacional tem
que ser total e completa, tal como foi definido nos primórdios da Frelimo, uma inde-

pendência política, económica e cultural.
“Quanto à independência política, podemos afirmar que concluímos porque temos a nossa bandeira, temos o hino nacional,
a nossa própria Constituição da República,
desenvolvemos o processo democrático à
maneira como nos convém e há maior participação da população nos processos políticos”, afirmou.
Mas a independência económica, referiu, ainda é um trabalho em curso, uma luta
porque ainda temos muita dependência do
exterior em vários aspectos para o desenvolvimento económico.
“Temos a independência política, que
nos faz decidir isto e mais aquilo, mas com
os constrangimentos das nossas capacidades
de decisão económica ou por falta de finanças ou falta de tecnologias, “know how”, é
claro que ainda não chegamos àquela fase
em que podemos dizer que estamos a tratar
as coisas de igual para igual”, disse Chissano,
para quem também há avanços rumo à independência cultural.
Apesar disso, o antigo estadista moçambicano refere ser utópico que haja uma independência absoluta porque no mundo não
há-de existir um país absolutamente independente. O que se deseja é a independência
que permite as pessoas fazerem as suas escolhas sobre o desenvolvimento económico de
uma maneira independente.

Os congressos históricos
A FRELIMO tem na realização
periódica de congressos uma
ocasião para fazer análise das
conjunturas internas, regional
e internacional e, como base
nisso, para definir a estratégia
e políticas que melhor servem
aos processos político, económico, social e cultural que
ocorrem no país, em benefício
do cidadão e em prol da melhoria da qualidade de vida do
povo.
Explica isso o facto de, em
aproximadamente 60 anos da
sua existência, o partido ter
realizado dez reuniões do género, estando agora em vias de
realizar, em Setembro de 2022,
na cidade da Matola, província
de Maputo, o seu XII Congresso.
De congresso em congresso, a Frelimo ajusta os
seus estatutos e programas ao
contexto histórico, político,
económico, social e cultural, regional e internacional,
e mantém, na essência, a sua
natureza como partido do
povo que concretiza a sua linha
política na base de aspirações
e sentimentos da vontade do
povo, sua condição e razão de
existência.
Aliás, importa referir que
a realização de cada congresso da Frelimo está associada
a acontecimentos marcantes
que alteram radicalmente a
geopolítica e a correlação de
forças no país.

O CONGRESSO
DA UNIDADE
O I Congresso da Frelimo
realizou-se de 20 a 25 de Setembro, na então República
do Tanganyka, hoje Tanzania,
tendo sido dirigido pelo res-

pectivo fundador e presidente,
Eduardo Chivambo Mondlane.
Este congresso constitui
um acontecimento de extrema importância na história de
Moçambique, pois durante os
seis dias da sua realização moçambicanos de todas as regiões
do país analisaram a situação
do país, estudaram os problemas que se colocavam na altura e definiram os princípios
e métodos que permitiriam
a condução de Moçambique
rumo à autodeterminação.
Com a realização do I Congresso, em Setembro do mesmo ano, o povo moçambicano
dispôs, pela primeira vez na
sua história, de uma organização de vanguarda para lutar de
forma unida contra o colonialismo português.
O I Congresso da Frelimo
elaborou as principais linhas
de política da organização tanto no plano interno como no
externo, e definiu os objectivos imediatos assim como os
métodos de acção colectiva e
individual a utilizar para o alcance de tais objectivos.
O outro aspecto fundamental do congresso foi a unidade de todos os moçambicanos e a definição clara do papel
da unidade no processo de libertação nacional; reconheceu
que a divisão no processo era
a causa maior do fracasso da
resistência histórica do povo,
tendo por isso sido definido
como o “Congresso da Unidade”.
Foi neste mesmo encontro
que se definiu correctamente
o inimigo como sendo o colonialismo português; estabeleceu-se o programa de combate
por todos os meios, incluindo a
luta armada contra a domina-

colonialismo português para
se substituir a ele como força
exploradora.
Esta mesma reunião constitui uma alavanca poderosa
para o avanço vitorioso dos
combatentes e do povo que,
sob a direcção da Frelimo, iniciaram nas zonas libertadas
o processo de transformação
do conteúdo da luta que permitiu que as forças populares,
enraizando-se cada vez mais
na população, alcançassem a
vitória sobre o colonialismo
português e pondo fim a séculos de dominação estrangeira.
Depois disso, seguiram-se
outros oito congressos realizados depois da proclamação
da independência nacional

em diversas províncias do
país, em sinal claro de promoção da unidade nacional.
O III Congresso decorreu
de 3 a 8 de Fevereiro de 1977,
em Inhambane; na cidade de
Maputo realizaram-se o IV, o
V e o VI congressos, em Abril
de 1983, em Julho de 1989 e
em Maio de 1991, respectivamente. O VII e o VIII tiveram lugar em Maio de 1997 e
Junho de 2002, na cidade da
Matola, província de Maputo.
A cidade de Quelimane, na
Zambézia, acolheu o IX Congresso em Novembro de 2006.
Em 2012 realizou-se o X em
Pemba, Cabo Delgado, e o XI
Congresso voltou a ter lugar
na Matola, em 2017.
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ção estrangeira; e adoptaram-se princípios e métodos que
permitiram assegurar a unidade e eficácia na organização.
É assim que, por corresponderem às aspirações mais
legítimas dos moçambicanos,
as teses do I Congresso ganharam rapidamente o mais amplo apoio do povo. Foi neste
congresso que a Frelimo proclamou a sua intenção de um
Moçambique livre; instaurar
um regime democrático com
direitos e deveres iguais para
todos os moçambicanos; formar um governo do povo, pelo
povo, para o povo, com a soberania da nação fundamentada
na vontade popular; promover

a paz, ordem e prosperidade;
promover a reconstrução económica e o desenvolvimento
da produção.

O CONGRESSSO
DA VITÓRIA
O II Congresso da Frelimo teve lugar em Matchedje,
na província do Niassa, de 20
a 25 de Julho de 1968. Este foi
o segundo e último encontro dirigido pelo fundador da
Frelimo, Eduardo Mondlane,
barbamente assassinado a 3 de
Fevereiro de 1969.
Esta reunião realizou-se
num momento particularmente complexo para a histó-

ria da luta armada de libertação nacional. Todavia, traçou
as linhas orientadoras decisivas para a vitória contra a dominação colonial.
Clarificou os aspectos fundamentais da política da Frelimo, nomeadamente a definição do inimigo na base da sua
actuação e comportamento, e
não na base de raça, cor, grupo
étnico, religião ou estrato social; a importância da mobilização do povo em antecipação a uma guerra prolongada;
a implantação de estruturas
democráticas nas zonas libertadas; a participação plena da
mulher na luta armada e em
todas as actividades da revo-

lução, entre outras.
O congresso aprovou a
tese fundamental do estabelecimento do poder popular
para melhor consolidar e estender as regiões libertadas,
promover o progresso económico e social do povo e transformar as bases sociais da sociedade, criando as condições
favoráveis ao desenvolvimento da luta.
O II Congresso da Frelimo
criou condições para a resolução de correcta das contradições antagónicas existentes na organização entre
os defensores dos interesses
do povo e aqueles que apenas procuravam expulsar o
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Talapa desencoraja
adesão de jovens
ao terrorismo

Margarida Talapa apela aos jovens para apostarem em acções que concorram para a manutenção da paz

A

FRELIMO na província de Maputo
reitera o apelo aos
jovens para não aderirem aos convites
feitos pelos grupos terroristas
na província de Cabo Delgado,
cujo objectivo é destruir infra-estruturas públicas e privadas
e matar cidadãos inocentes.
O apelo foi feito quarta-feira pela chefe da brigada central
de assistência à província de
Maputo, Margarida Talapa,

numa conferência de imprensa
em que pretendia anunciar o
arranque dos preparativos das
comemorações dos 60 anos da
fundação da Frelimo, cujo lançamento oficial será dirigido
hoje pelo presidente do partido, Filipe Nyusi.
Segundo Margarida Talapa,
a juventude moçambicana não
deve aceitar qualquer tipo de
chamada, precisando apostar
na formação para participar
sabiamente na construção de

um Moçambique próspero e
exemplar na região.
Assegurou que o governo tem criado condições para
que os jovens possam formar-se, abrindo mais escolas,
centros de formação técnico-profissional, para assegurar o
crescimento desta camada, em
particular, e do país, no geral.
“Estes apenas usam os
jovens para matar os seus irmãos, pais e destruir o país.
Cada um de nós tem de dizer

não à guerra e sim à paz. Sem
a paz não podemos falar de
desenvolvimento sócio-ecónomico do nosso país”, disse,
acrescentando que é responsabilidade de cada militante
do partido, jovem e população,
no geral, garantir a paz efectiva
para o país.
Num outro desenvolvimento, Margarida Talapa
mostrou-se preocupada com o
aumento dos casos positivos da
Covid-19 nos últimos tempos,
principalmente com a eclosão
da nova variante indiana, detectada recentemente.
Diante dessa situação, a
chefe da brigada central de
assistência à província de Maputo exortou os cidadãos a envolverem-se em movimentos
de sensibilização para o combate a esta doença e respeitar
as regras tomadas pelas autoridades da Saúde, como o uso da
máscara, lavagem frequente
das mãos e distanciamento físico.
Margarida Talapa, que é
também ministra do Trabalho
e Segurança Social, desafiou
os funcionários da Função Pública, por ocasião do seu dia,
a serem exemplares nas suas
actividades e na prestação de
melhores serviços aos cidadãos.
Para além de se focar nas
preparações do lançamento
dos 60 anos da Frelimo, a chefe
da brigada central de assistência à província de Maputo vai
inteirar-se da situação política, económica e social daquela
parcela do país.
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Departamento de Administração e Finanças
SECTOR DE ADMINISTRAÇÃO, PLANIFICAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANÚNCIO DE VAGAS
NÚMERO 03/ITLDM/SPARH/2021
O Instituto Técnico Lugenda de Ciências de Saúde – Delegação da Matola, instituição
de direito privado, com autonomia jurídica, administrativa e financeira pretende
recrutar para o seu quadro de pessoal 2 (dois) Técnicos Superior N1 para área de
Docência, como docentes efectivos, nas especialidades de:
Especialidade

Nº de
vaga

Medicina Geral

01

Enfermagem de Saúde Materno
Infantil/ Medicina Geral

01

Total

02

Observação

Vantagem a
ESMI

Os candidatos interessados poderão dirigir as suas cartas de pedido de emprego à
Directora do Instituto Técnico Lugenda de Ciências de Saúde – Delegação da Matola
anexado a fotocópia do Bilhete de Identificação e Certificado do curso autenticado,
curriculum vitae assinado, fotocópia do NUIT, a serem submetidos até ao dia 30 de
Julho de 2021, na Secretaria da Delegação, sita na Av. 30 de Janeiro, nº 795, Cidade
Matola, Contacto + 21 723123 - Secretaria.
O processo de selecção seguirá por duas fases: (i) classificação documental; (ii)
entrevista. Só serão contactados os Candidatos seleccionados.
Matola, aos 24 de Junho de 2021
6891
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Renamo reafirma
compromisso com a paz
A RENAMO, o principal partido na oposição, reafirma o
compromisso de continuar a
empenhar-se na construção e
desenvolvimento de um país
verdadeiramente inclusivo, em
que todos os cidadãos têm as
mesmas oportunidades.
O facto foi assumido ontem em Maputo pelo presidente desta formação política,
Ossufo Momade, numa conferência de imprensa na qual
vincou que a visão da Renamo
é colocar o país no concerto
das nações, como referência
obrigatória de cultura de paz,
democracia e melhorar as necessidades básicas das populações.
Como uma das formas de

alcançar este objectivo, a Renamo tem-se empenhado em
manter a paz e, por isso, assinou no dia 6 de Agosto de 2019
o Acordo de Paz de Maputo e
também diz estar engajado em
materializar o processo de Desarmamento, Desmobilização
e Reintegrarão (DDR).
No entanto, segundo Ossufo Momade, mesmo depois
da assinatura do acordo de paz,
o país continua a viver um clima de ameaças a agentes económicos e violação da liberdade de imprensa e expressão.
Para além da manutenção
da paz e reconciliação nacional, o maior desafio que o país
ainda enfrenta é a promoção
de um desenvolvimento sus-

tentável, a inclusão social e sobretudo governantes íntegros
e comprometidos com o bem-estar de todos os cidadãos.
“É inegável que os sucessivos governos da Frelimo
nunca se preocuparam com o
bem-estar do povo, por isso,
decorridos 46 anos de independência nacional, Moçambique continua um dos países
mais pobres do mundo”, disse
Ossufo, lamentando que passados 46 anos os moçambicanos continuem com unidades
sanitárias sem medicamentos
básicos, incluindo as localizadas na capital do país.
O político criticou ainda o
facto de, após 46 anos da proclamação da independência, os

cidadãos continuarem a clamar
por habitação, transportes,
vias de acesso, alimentação,
emprego e redução do custo de
vida.
Nessa mesma intervenção,
Ossufo Momade referiu-se ao
terrorismo em Cabo Delgado,
repudiando o fenómeno, que
tem dizimado a vida de pessoas
inocentes.
“A esses cidadãos, apelamos para pararem com o sofrimento das nossas populações,
que já são vítimas de tantos
outros males. Ao governo, instamos a identificar estratégias
militares à altura e capazes de
pôr o inimigo na defensiva para
a derrocada final”, exortou
Momade.

Nova Democracia
saúda moçambicanos
O PARTIDO político extraparlamentar Nova
Democracia (ND) saúda os moçambicanos
pela passagem dos 46 anos da independência nacional, ao mesmo tempo que exorta ao
reforço da vigilância para a impedir o alastramento das acções terroristas.
Num comunicado de imprensa enviado à
nossa Redacção, a ND convida os moçambicanos a abraçarem a marcha para a libertação
económica do país.
“O combate ao despotismo, à corrupção,
ao desvio da coisa pública, ao clientelismo,
ao abuso do poder e à interferência partidária
na governação deve ser tarefa de todos nós”,
indica a ND.
Segundo este partido, o país comemora
hoje 46 anos de independência mergulhado
numa crise sem precedentes, com desgaste do tecido social, guerras cíclicas internas,

invasão de grupos armados com objectivos
obscuros e, associado a isso, a falta de transparência na gestão da coisa pública e a corrupção desenfreada.
A ND adianta que é preciso transformar
os desafios dos jovens em realidade, possibilitando que cada moçambicano encontre neste
partido a sua essência política e a resposta às
suas lutas por uma cesta básica do tamanho
do seu bolso, material de construção acessível
ao seu sacrifício e condições de sobrevivência
em saúde e segurança mais justas e equitativas.
O comunicado, assinado pelo seu líder
Salomão Muchanga, acrescenta que o país
vive um momento político e económico
complexo, o que exige respostas igualmente
complexas. “Não nos podemos dar ao luxo
de continuar seguindo sem futuro, sem hori-

zonte e sem perspectivas”, salientou.
Para esta formação política, Moçambique
é rico em terras aráveis, mas o povo não tem
acesso à terra nem infra-estrutura agrária
produtiva. A produção e a produtividade são
terceirizadas, a rede fluvial subaproveitada
e as poucas unidades produtivas que sobrevivem alimentam esquemas corruptos de
apropriação comprometidos para satisfação
das elites que delas se servem.
A ND lamenta o facto de o país assinalar
46 anos de independência com sistemas de
comunicação deficitários, situação que afecta
a produção e a vida dos moçambicanos.
“Apesar da vasta costa marítima, não temos um sistema de navegação marítima capaz de responder aos desafios impostos pelo
já obsoleto e pressionado sistema de transportes terrestre”, indica o comunicado.
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

COMUNICADO
Com a entrada em vigor da Lei de Energia Atómica, Lei n.º 8/2017, de 21 de Julho, foi criada a
Agência Nacional de Energia Atómica (ANEA) como uma Autoridade Reguladora na República
de Moçambique, dotada de poderes de Licenciamento e Fiscalização de todas as actividades que
envolvem o uso de fontes radioactivas e/ou equipamentos que emitem radiação ionizante.

operadores que usam fontes radioactivas e/ou equipamentos que emitem radiação ionizante,
constantes da tabela abaixo para no prazo de 45 dias, contados a partir da primeira publicação,

1. Equipamentos de Raio-X Hospitalar
- Tomografia Computadorizada–CT Scanner
- Mamografia
- Densitometria Óssea
- Raios-x Dentário
- Arco Cirúrgico
- Raios-x Cefalométrico
- Raios-x Convencional e Intervencionista
- Fluoroscopia
- Raios-x Móvel
- Radiologia Pediátrica
- Angiografia
- Radiografia para Litotripsia

- Nível
- Densidade
- Humidade

Assim, no cumprimento do artigo 73 da Lei n.º 8/2017, a ANEA vem por este meio convocar a todos

notificar a ANEA para o devido licenciamento.

2. Medidores Nucleares

- Espessura
- Raios-X
3. Equipamentos de Testes Não Destrutivos – NDT
- Que usam fontes radioactivas e aparelho de Raios-X
4. Equipamentos de Perfilagem Geofísica
5. Scanners de Segurança
- Bagagens
- Contentores
- Cromatografia a Gás
- Espectrometria de Raios-X
6. Espectrómetros
- Fluorescência de Raios-X
- Difracção de Raios-X
A notificação deve ser feita por carta dirigida ao Director-Geral da ANEA, sita na Praça 25 de Junho,
nº 380, 2º andar direito, Maputo.
Contactos: (+258) 21601010/873385000, email: aneareguladora@gmail.com
Consulte a nossa página através do www.anea.gov.mz, para mais informação e requisitos de
licenciamento.

O Director-Geral
Prof. Doutor Alexandre M. Maphossa, PhD
(Docente Universitário)
6219
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Há 46 anos Moçambique abriu
uma nova página da sua história

A Sociedade do Notícias, SA deseja
Feliz dia da Independência Nacional
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DA MANHIÇA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
• Nos termos da alínea d) do nº 3, do artigo nº 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 a todos concorrentes que o objecto dos concursos
abaixo indicados foi adjudicado às empresas abaixo discriminadas:
Nº Concurso
04/2021/
UGEA/
SDSMASM
05/2021/
UGEA/
SDSMASM
06/2021/S/
UGEA/
SDSMASM
07/2021/B/
UGEA/
SDSMASM
08/2021/S/
UGEA/
SDSMASM
09/2021/B/
UGEA/
SDSMASM
10/2021/S/
UGEA/
SDSMASM
11/2021/B/
UGEA/
SDSMASM
12/2021/S/
UGEA/
SDSMASM
13/2021/S/
UGEA/
SDSMASM

Modalidade de
Concurso

Objecto do Concurso

Concurso Limitado Pequenas reablitações

Empresa Adjudicada
CARPINTARIA
UNIVERSAL
MANHIÇA, LDA

Valor de
Adjudicação
647.690,00MT

Manutenção, reparação de
Concurso Limitado viaturas e fornecimento de ................................
acessórios

..........................

Concurso Pequena Fornecimento de lanches e
DESERTO
sala para reuniões
Dimensão

-------------------

AGÊNCIA GLOBAL
Concurso Pequena Prestação de serviços de
DE COMÉRCIO &
Dimensão
limpeza de fossas e drenos
INVESTIMENTO, LDA
Manutenção, reparação
FRIO MAR &
Concurso Pequena
do sistema de frio e
SERVIÇO, LDA
Dimensão
fornecimento de acessórios
Manutenção, reparação
RDC SERVIÇOS &
Concurso Pequena
do sistema de eléctrico e
ELECTRICIDADE, LDA
Dimensão
fornecimento de acessórios
MULTIFOOD
Concurso Pequena Fornecimento de verduras,
CATERING SERVICE,
legumes e frutas
Dimensão
LDA
Manutenção, reparação
REMANE
Concurso Pequena do sistema de hidráulico e
ENGENHEIRO &
fornecimento de material
Dimensão
SERVIÇOS, EI
de canalização
POMPY PONTUAL
Fornecimento de crachás
Concurso Pequena
de identificação e serviços SERIGRAFIA E
Dimensão
GRÁFICA, LDA
gráficos
Manutenção, reparação
Concurso Pequena do sistema da rede
SETMA GROUP, LDA
informártica e
Dimensão
fornecimento de acessórios
Manhiça, aos 13 de Junho de 2021
(Assinatura Ilegível)

302.737,50MT

346.741,20MT

378.567,18MT

542.677,14MT

355.000,00MT

320.346,00MT

369.603,00MT

6220
6251
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Anúncio de Vaga

REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MANICA
GOVERNO DO DISTRITO DE GONDOLA
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

A Moztel, Lda pretende recrutar para o seu quadro pessoal, um profissional com
alto nível de integridade e responsabilidade para Maputo na seguinte posição:
Técnico de Helpdesk
Requisitos:

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Idade superior a 25 anos;
Formação Médio/Superior em Informática;
Conhecimentos sólidos de PHC;
Boa expressividade ao telephone;
Conhecimento e fluência na língua Inglesa (falada e escrita);
Boa apresentação;
Integridade;
Profissionalismo;
Espírito de quipa;
Experiência no ramo será uma vantagem;
Carta de condução de veículos ligeiros;
Disponibilidade imediata.

O SDPI do Governo do Distrito de GONDOLA anuncia que a empresa vencedora é a seguinte:
N° de Concurso

Tipo de
Concurso

Objecto dos Concurso

Empresa
Vencedora

Valor Total do
Contrato (MT)

04G030541/CL/Nº
01/2021

Limitado

Reabilitação do Drift sobre o Rio Mussatwa na
Estrada Nc-Cruz R968/Mpumbuto

ECOS

2,900,784.12

Gondola, Junho de 2021
O Director

Envie o cv, carta de apresentação, certificados e referencias para o link abaixo até 28
de Junho de 2021 http://my.clubnet.mz/Recrutamento1.aspx

Carlitos Costa Janasse
(Inst. Téc. Pedag. N1)

Notas: Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados

129

Moztel, Lda. – Rua Dr. Egas Moniz, 47- Bairro Sommerschield 1
Tel.(+258) 21497070 – 84 48 000 48 – Assistência 84 563 5 563
www.clubnet.mz - NUIT 400 164 789 Maputo – Moçambique

Anúncio de Vaga
Neza Consulting Edge, Lda com sede na cidade de Maputo pretende recrutar
para sua estrutura um candidato/a para a seguinte posição:
GESTOR DE PROJECTOS
Competências
- Capacidade de elaboração de projectos;
- Conhecimento profundo na elaboração de “project teaser”;
- Conhecimento prático em projectos de infra-estruturas nos sectores de
transporte e energia;
- Conhecimento profundo em projectos usando os modelos PPP incluindo
FDBOT;
- Conhecimento profundo em gestão financeira com domínio em análise DCF,
IRR, NPV;
- Deve falar e escrever fluentemente as línguas inglesa e portuguesa;
- Com experiência mínima de 5 anos;
Deve ter formação Engenharia, Finanças ou equivalente.
Os candidatos que reúnem os requisitos acima descritos devem submeter a Carta
de apresentação e Curriculum Vitae, até ao dia 2 de Julho de 2021, no seguinte
endereço: Rua do Tintsole, nº 380, bairro Triunfo, ao lado da Mesquita do
Triunfo, Maputo-Moçambique ou através dos seguintes endereços electrónicos:
adolfoz@neza.co.mz ou valterj@neza.co.mz

6856
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ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE PEMBA
3ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA, MARIZA MARCELINO SAIETE, JUÍZA DE DIREITO DA 3ª
SECÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL
Faz saber, que no dia 28 de Junho de 2021, pelas 10.00 horas, no Cartório da Terceira
Secção do Tribunal da Cidade, estará à venda em propostas em cartas fechadas,
na Acção da Carta Precatória nº 1/2020, em que são partes MOZA BANCO SA,
representado pelos bastantes procuradores os exmos Doutores Abdul Gani Hassan,
Elsa Filimão Cossa, com escritórios na cidade de Maputo e FAISAL BADRU DOS
SANTOS JUMA e JOANA MARIA EUSÉBIO LEDJE JUMA, um imóvel (residência)
descrito na Conservatória dos Registos de Pemba, sob nº 3471 a fls. 13 do livro B-12
inscrito sob nº 3980 a fls.162, do livro G-6 a favor de Khan Microcrédito, situada na
vila de Chiúre, representada pela senhora Natércia Artur Obtidas.
Para constar se lavrou o presente anúncio que vai ser publicado nos lugares legalmente
estabelecidos por lei.
Pemba, aos 15 de Junho de 2021
A Juíza de Direito
Drª. Mariza Marcelino Saiete
(Juiza de Direito “D”)
O Escrivão de Direito
Dr. Geraldo Agostinho Kunamutia
(Oficial de Justiça)
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE MANICA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO
APARELHO DO ESTADO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ICM,IP/DG/DA/2021

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP

De acordo com o Despacho de 26 de Maio de 2021, do Exmo. Senhor Director do Gabinete do Secretário do
Estado na Província de Manica, ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários
e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021 de 9
de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde e das áreas de apoio com
dispensa de concurso público, estão abertas vagas para o ingresso no aparelho do Estado, por um período de
15 dias, a contar de 15 a 30 de Junho de 2021, para o provimento de 17 vagas de Profissionais de Saúde nas
carreiras de Médico de Clínica Geral, Técnico Superior de Saúde N1 e Técnicos de Saúde, Agentes de Serviço
e Auxiliar Administrativo nas categorias abaixo descritas:
Carreira
Médicos de Clínica Geral
Técnico Superior de Saúde N1

Técnico de Saúde

Agente de Serviço
Auxiliar Administrativo
TOTAL

Categoria
Médico de Clínica Geral da 2ª
Enfermeiro “A”
Enfermeiro Geral
Técnico de Nutrição
Técnico de Laboratório
Técnico de Medicina Geral
Técnico de Medicina Preventiva
Servente das Unidades Sanitárias e
Sociais
Condutor de Veículos Pesados

Total
1
1
5
2
1
1
1

Anúncio de Adjudicação
Objecto: Orientar o processo de selecção de empresas que reúnam condições
para a exportação de quota de Feijão Bóer e outras Leguminosas de Grão para
a República da Índia no âmbito do Memorando de Entendimento-MdE, entre o
Governo da República de Moçambique e o Governo da República
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, 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 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se que a quota global de 200 mil toneladas de feijão bóer, referente
ao ano fiscal 2021/2022, foi adjudicada a 45 empresas seguintes:
Empresas Adjudicadas
Afrisian Mozambique, Lda
Agrex, Lda
Agripex – Agricultura &
Comércio

4
1
17

2. A admissão a vaga é solicitada à Sua Excelência Secretário do Estado na Província de Manica por meio de
requerimento (não carece de reconhecimento de assinatura) instruído com os seguintes documentos:
a. Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;
b. Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
c. Certidão de registo criminal;
d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;
e. Declaração Militar;
f. Certificado das respectivas Ordens Profissionais para as carreiras Médicas e de Enfermagem;
g. Currículo Vitae.
3. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do Decreto
nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal com dispensa
de concurso público de profissionais de saúde e das áreas de apoio.
4. O processo de candidatura deve dar entrada no Serviço Provincial de Saúde-Departamento de Recursos
Humanos, sita na Estrada Nacional Nº 6, Bairro-4, Chimoio.

AM Trading, Lda
AM Associated Comp., SA

Agro Arshan, Lda

Avante Sociedade Unipessoal

Agro-Processors and Exporters,
Lda
Dream Agro- Business, Lda

Agrico Marketing Soc. Unip.,
Lda
Agro Indústria de Cabo
Delgado, Lda
Mani Impex, Lda

ETG Pulses, Lda

Maviga Mozambique, Lda

ETG Adubos, Lda
Export Marketing Co, Lda
Farma Isotomane, Sociedade
Unip. Lda
Gestão e Investimentos, SARL
Indo África, Lda
Katomprez Comércio Geral, Lda

MozGrain, Lda
Nacala Agro Processing, Lda

Star Grain Processing
Sunshine Commodities Soc.
Unip
Shakti Investment
SA Agro Commodities, Lda

NET Logistic Company, Lda

TAS Agro Pecuária, Lda

NIDI Serviços
Patel Trading Co, Lda
Pinnacle Agro Trading, Lda
Rajan Export (Mozambique),
Lda
Royal Group, Lda

Terex Impex, Lda
TIRTE
UNIK Agro, Lda

Agroverde Expresso, Lda
1. Requisitos para a candidatura:
a. Ser de nacionalidade moçambicana;
b. Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
c. Ter idade igual ou superior a 18 anos;
d. Não ter sido aposentado ou reformado.

Agrobusiness
Agro Industries, Lda

Korocho Moçambique, Lda
Lúrio Comercial, Lda

Derby Trading, Lda
Dacar e Serviços, Lda

Yash Enterprise, Lda
Zav Global, Lda

Chimoio, aos 15 de Junho de 2021
O Director do Serviço Provincial

Maputo, aos 24 de Junho de 2021

Dr. Xavier Alcides Isidoro
(Médico de Clínica Geral da 1ª)

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
INAMAR

Anúncio de Cancelamento de Concurso

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO

Concurso N.º 14/INAMAR.UGEA/ 2021
Objecto: Contratação de Empresa para Fornecimento de
três Mini-bus e uma Viatura Dupla Cabina 4x4

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 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se o cancelamento do objecto do concurso abaixo:

De acordo com o nº 1 do Art. 61, 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 o objecto do concurso
acima foi cancelado em virtude da constatação de um erro
no documento de concurso.

Descrição

Objecto de contratação

Concurso
Por Cotação nº 01/DA/11J000041/TAPG/2021

Prestação de Serviços de
Manutenção de Extintores

Obs.
Deserto por falta de
participação de concorrentes

Xai - Xai, Junho de 2021
Assinatura
(Ilegível)

Maputo, aos 22 de Junho de 2021
A Autoridade Competente

Tribunal Administrativo da Província de Gaza, Bairro Chinunguine “B”, Rua da Praia, n.º 81 Cidade de Xai-Xai, Telefone n º 84-5708217
6266
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
FRANCISCO DA SILVA MANJATE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de catorze de
Junho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas dez a folhas onze verso, do
livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e seis,
traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO,
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FRANCISCO DA SILVA
MANJATE, casado com Maria Fernandes Cuna, sob o regime de comunhão
geral de bens, de nacionalidade moçambicana, com a última residência no
bairro Bagamoyo, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com
disposição da sua vontade.
Deixou como meeira sua esposa MARIA FERNANDES CUNA, viúva, natural de
Maputo, onde reside e como únicos e universais herdeiros da quota disponível
de todos seus bens, sua esposa acima identificada e seus filhos: CELSO JOÃO
DA SILVA MANJATE, divorciado, natural e residente nesta Cidade de Maputo,
VÂNIA IDALINA DA SILVA MANJATE, divorciada, ADÍLIA CACILDA DA SILVA
MANJATE, solteira, natural e residente nesta Cidade de Maputo e MARIA DO
CÉU DA SILVA MANJATE, solteira, natural e residente nesta Cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles
concorram à sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

República de Moçambique
Ministério do Género, Criança e Acção Social
Instituto Nacional de Acção Social, IP
(INAS, IP)
Delegação de Marrupa
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Está conforme
Maputo, aos vinte e um de Junho de dois mil e vinte e um
O Notário
(Ilegível)
6855

1. Nos termos do nº2 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 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação de acordo com a tabela abaixo:
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E
TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE CLEMENTINA
AURÉLIA SABOLA DE
ALMEIDA
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e dois
de Junho de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas oitenta e dois
verso a oitenta e quatro, do livro
de notas para escrituras diversas
número trezentos e cinquenta e
nove, traço “B”, do Segundo Cartório
Notarial de Maputo, perante mim,
DANILO MOMADE BAY, licenciado
em Direito, Conservador e Notário
Superior em exercício no referido
Cartório, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por
óbito de CLEMENTINA AURÉLIA
SABOLA
DE
ALMEIDA,
de
sessenta e cinco anos de idade,
no estado de casada sob o regime
de comunhão de adquiridos com
Juvenal José Pina de Almeida,
de nacionalidade moçambicana,
com última residência habitual no
Bairro Central “C”, filha de Francisco
Ernesto Gonçalves Sabola e de
Andrey Audrina Sabola.
Que a falecida não deixou testamento
ou qualquer outra disposição da sua
última vontade. Deixou como únicos
e universais herdeiros de todos
seus bens, seu esposo JUVENAL
JOSÉ PINA DE ALMEIDA, viúvo,
que ocupa simultaneamente a
posição de meeiro e suas filhas:
CÉLIA MARISA DE ALMEIDA,
solteira, maior CLAUDIA EUNICE
DE ALMEIDA COSSA, casada sob o
regime de comunhão de adquiridos,
com Carlos Muchava Cossa,
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com
eles possa concorrer a esta sucessão,
que da herança fazem parte bens
móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.
Está conforme
Maputo, aos 22 de Junho de 2021
A Notária Técnica
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ASVIN KUMAR
VERGI
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de quinze de Junho de dois
mil e vinte e um, lavrada de
folhas seis verso e seguintes, do
livro de notas para escrituras
diversas número 724-A, deste
Primeiro Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, RICARDO
MORESSE,
Conservador
e
Notário Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de
ASVIN KUMAR VERGI, natural
de Xinavane, de nacionalidade
moçambicana, falecido no dia
onze de Junho de dois mil e
dezasseis, na sua residência,
casado que era com Alpa
Chandulal Premji, filho de
Vergi Parxotamo e de Manjoula
Bhikha, com última residência
habitual no bairro Central
“A” na Cidade de Maputo, que
não deixou testamento, nem
qualquer outra disposição de
sua última vontade, e sucedemlhe como únicos e universais
herdeiros de todos seus bens
móveis e imóveis, seus filhos:
PRASHIL
ASVIN
VERGI,
solteiro, natural de Maputo
SHANIL ASVIN VERGI, solteiro,
natural de Maputo, ambos
residentes nesta cidade de
Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram
aos declarados herdeiros ou
com eles possam concorrer na
sucessão à herança do referido
ASVIN KUMAR VERGI.
Está conforme
Maputo, aos 18 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

6696

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz

Nº de Concurso

Mod.de
Contratação

Objecto de Contratação

Entidade Adjudicada

Montante de
Adjudicação

01/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Fornecimento de suplemento nutricional

Concurso Limitado

CASA HUSSEN

3,175,300.00

02/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de cabaz alimentar

Concurso Limitado

CASA HUSSEN

1,575,780.00

03/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de material de higiene e limpeza

Concurso por
Cotação

VIP- SUPERMERCADOS,
LDA

70,000.00

04/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de roupa de cama

Concurso por
Cotação

CASA USSEN

125,000.00

05/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de leite fresco para pagadores

Concurso por
Cotação

VIP- SUPERMERCADOS,
LDA

75,000.00

06/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de enxovais

Concurso por
Cotação

PEP, MOÇAMBIQUE

120,000.00

07/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de acessórios de viaturas

Concurso por
Cotação

OFICINA LUCIANO
SOARES DE SOUSA

250,000.00

08/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de combustíveis e lubrificantes

Concurso Limitado
(Renovaçao)

GASOLINEIRA ARAÚJO

600,000.00

09/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de material de escritório

Concurso por
Cotação

ELECTROFFICE

350,000.00

10/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Manutenção e reparação de veículos

Concurso por
Cotação

OFICINA LUCIANO
SOARES DE SOUSA

350,000.00

11/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Fornecimento de refeições

Concurso por
Cotação

C&C, CÁ SE COME
CATERING E SERVIÇOS

100,000.00

12/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de meios de compensação

Concurso por
Cotação

MOMEXI MULTI SERVICE

103,640.00

13/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021 Aquisição de utensílios domésticos

Concurso por
Ajuste Directo

CASA USSEN

72,000.00

14/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021

Prestação de serviços em arrendamento
de um imóvel para armazém

Concurso por
Ajuste Directo

JUVÊNCIO SANTOS
AUGUSTO EDUARDO

180,000.00

15/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021

Prestação de serviços (manutenção e
reparação de material informático)

Concurso por
Ajuste Directo

ZEMACOMPUTER
LICHINGA

90,000.00

16/INAS,IP/AQUISICOES/MARRUPA/2021

Aquisição de material publicitário para
datas comemorativas do sector

Concurso por
Cotação

MOMEXI MULTI SERVICE

150,000.00

Marrupa, Maio de 2021
(Ilegível)
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AUTARQUIA DE QUELIMANE
EMPRESAMUNICIPAL DE SANEAMENTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Conselho Municipal de Cidade de Quelimane convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos
abaixo:
Data e hora de
abertura das
propostas

Validade das
Propostas

Anúncio de
posicionamento

5/7/2021
8.30 horas

5/7/2021
8.45 horas

60 Dias

13/7/2021
8.45 horas

70.000,00MT

Qualificação Jurídica, Económica,
Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

28/6/2021
8.30 horas

28/06/2021
8.45 horas

30 Dias

7/7/2021
8.30 horas

7.500,00MT

Fornecimento de motorizadas
e bicicletas

Qualificação Jurídica, Económica,
Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

28/6/2021
9.10 horas

28/6/2021
9.25 horas

30 Dias

7/7/2021
8.50 horas

7.500,00MT

Concurso Limitado Nº
03/UGEA/ EMUSA /21

Fornecimento de equipamento
informático e acessórios

Qualificação Jurídica, Económica,
Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

28/6/2021
9.50 horas

28/6/21
10.00 horas

30 Dias

7/7/2021
9.00 horas

7.500,00MT

05

Concurso Limitado Nº
04/UGEA/ EMUSA /21

Fornecimento de acessórios
para manutenção de viaturas

Qualificação Jurídica, Económica,
Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

28/6/2021
10.15 horas

28/6/21
10.25 horas

30 Dias

7/7/2021
9.20 horas

14.000,00MT

06

Concurso Limitado Nº
05/UGEA/ EMUSA /21

Fornecimento de material para
reparação de bens móveis

Qualificação Jurídica, Económica,
Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

28/6/2021
10.55 horas

28/6/21
11.05 horas

30 Dias

7/7/2021
9.35 horas

14.000,00MT

Nº
Ordem

Modalidade

Objecto do Concurso

Concorrentes elegíveis

01

Concurso Público Nº 01 /
UGEA/EMUSA/21

Fornecimento de combustíveis
e lubrificantes

Qualificação Jurídica, Económica,
Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

02

Concurso Limitado Nº
01/UGEA/ EMUSA /21

Fornecimento de material
duradouro e não duradouro de
escritório

03

Concurso Limitado Nº
02/UGEA/ EMUSA /21

04

Data e hora de
entrega das
propostas

Garantia
Provisória

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documento do Concurso ou adquirí-los no Edifício da EMUSA, sita na Av. 7 de Setembro, Rua Nº 1710, no
Sector da UGEA, 1º andar lado esquerdo, mediante a apresentação de recibo pago no Sector da Contabilidade pela importância não reembolsável de 1.000,00MT.
2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março.
Quelimane, aos 11 de Junho de 2021
O Presidente
Manuel A.A.L de Araújo
(Professor Doutor)
118
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Temos orgulho em celebrar
as cores da nossa bandeira.

Feliz 25 de Junho.
Dia da Independência Nacional.
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Federação Internacional das Sociedades
da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho
Rua Martires Da Revolução, n.º 1913Macuti| Beira

PEDIDO DE COTAÇÃO
Fornecimento de Lajes de Latrina de Betão
A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) convida empresas
de construção e fornecedores qualificados a aderir ao concurso para os seguintes items listados:
No.

7

Descrição

Qty

Fornecimento de lajes de latrinas de betão para beneficiários
sediados em aldeias do distrito de Moatize, Administrativo
de Benga, Província de Tete.

1

Localização
Distrito de
Moatize, ,
Administrativo
de Benga,
Província de
Tete

Os interessados são convidados a obter os documentos de licitação por escrito a Marlucy Melo por e-mail
Marlucy.MELO@ifrc.org e Telefone + 258 868123275
Os proponentes devem cumprir todos os requisitos especificados no documento de licitação e cumprir com as
especificações, termos e condições.
A sua cotação deve ser enviada por e-mail para Marlucy.MELO@ifrc.org antes das 10H da manhã do dia 1 de
julho de 2021.
A IFRC não se responsabiliza por quaisquer despesas incorridas pelos proponentes no âmbito da preparação
da oferta.
Gorkhmaz Huseynov
Chefe de Delegação, Delegação do País, Moçambique
Em caso de dúvidas, por favor ligue para Marlucy Melo / + 258 868123275
112
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ERMELINDA JOSEFINA
DOMINGOS

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

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Junho
do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oitenta a folhas oitenta e dois,
do livro de notas para escrituras diversas número “B”, traço trinta e um, a cargo
de TERESA LUÍS, Conservadora e Notária Superior, do referido Cartório, se acha
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: ALDAIR
GERSON DOMINGOS NUNES DE CARVALHO e ÁLVARO JORGE DOMINGOS
DE CARVALHO, solteiros, maiores, naturais e residentes em Nampula, foram
declarados únicos e universais herdeiros de todos bens e direitos da sua mãe
ERMELINDA JOSEFINA DOMINGOS, com última residência na Cidade de
Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição
da última vontade.
Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e dois de Junho de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
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Nº de
ordem

Objecto do Concurso

Modalidade de Concurso

01

Fornecimento de combustível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
1ª SECÇÃO CÍVEL

02

ANÚNCIO

03

Prestação de serviços de limpeza e jardinagem
CL Nº02 /DA/11J000041//TAPG/2021
Prestação de serviços de manutenção e reparação de
aparelhos de ar-condicionados
CL Nº03/DA/11J000041//TAPG/2021

04

Aquisição de material não duradouro de escritório

05
06

Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Provincial de Maputo corem éditos de
trinta dias, citando o executado ELÓNIO MUIUANE, com último domicílio
no Bairro Mulotana Bili, contactável pelos números 84 3001921, 82 79
55 962 e 86 30 87985, actualmente em parte incerta, para nos termos
do artigo 811, nº 1 conjugado com o artigo 836, nº 1 ambos do C.P.Civil, e
no prazo de 10 (dez) dias, findo o dos éditos, pagar ao exequente ILDO
FERNANDO MUTHEMBA uma quantia de 745.500,00MT (setecentos
e quarenta e cinco mil e quinhentos meticais) nos Autos de Acção
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, nº 20/21/B, ou dentro
do mesmo prazo, nomear bens suficientes à penhora para tal pagamento,
sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, conforme
melhor consta do duplicado de petição inicial que está arquivado no
Cartório deste Tribunal à disposição do citando podendo solicitar dentro
das horas normais de expediente.
Matola, aos dezoito dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um
O Escrivão de Direito
Dinis Nhantumbo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Dra. Berta Tiane

07
08

6888

09

10
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS, NOTARIADO, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
CENTRO COMERCIAL MARÉS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ÂNGELO BOAVIDA TIMANA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dois de Junho de dois
mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e cinco a quarenta e seis verso, do livro de
notas para escrituras diversas número três, traço CCM, deste Quarto Cartório Notarial
de Maputo, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário Superior em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de ÂNGELO BOAVIDA TIMANA, de cinquenta e sete anos de idade, casado
com Olga António Guiambalo, sob o regime de comunhão bens de adquiridos, natural
da Manhiça, com a última residência no bairro de Laulane, Maputo.
Que até à data da sua morte não deixou testamento, nem qualquer outra disposição da
sua última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros da quota de todos seus bens: ANÍSIA
MISAR DE ÂNGELO TIMANA, casada sob o regime de comunhão de bens adquiridos
com Arone Lino Massunga, natural de Maputo, onde também reside, NICKSANE
SESELES TIMANA, LUÍSA CÁSSIA DE ÂNGELO TIMANA, OLGA VANESSA DE ÂNGELO
TIMANA, solteiros, maiores, ÂNGELO BOAVIDA TIMANA JÚNIOR e ILDO MILJANICK
BOAVIDA TIMANA, menores, todos naturais de Maputo, residentes em Maputo.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valor de Adjudicação
incluindo IVA

ZAP ZAMBÉZIA AGRO PECUÁRIA,
538.363,00MT
LDA
CL CLEAN UP
515.268,00MT
BELUARTE SERVIÇOS, EI

133,808.66

CL Nº04 /DA/11J000041//TAPG/2021

CUBALIWA

495.926,45MT

Prestação de serviços de manutenção de bens imóveis

CL Nº05 /DA/11J000041/TAPG/2021

ADC CONSTRUÇÕES

103.775,72MT

Fornecimento de géneros alimentícios

CL Nº06 /DA11J000041/TAPG/2019

TUTI COMÉRCIO, LDA

332.397,00MT

CN-CONSTRUÇÕES, EI

172.750,50MT

Prestação de serviços de manutenção e reparação da rede
CL Nº07 /DA/11J000041/TAPG/2021
de esgoto e água
Prestação de serviços de manutenção de instalações
CL Nº08/DA/11J000041/TAPG/2021
eléctricas
Aquisição de licenças
Lote I-Para windows 10 pro e windows office 2019
CL Nº09/DA/11J000041/TAPG/2021
Lote II- Aquisição de antivírus para servidor
Lote III-Aquisição de firewall
Ajuste Directo n°03/DA/11J000041/
Fornecimento de jornais
TAPG/2021
Aquisição de recargas para telemóvel
CC Nº02/DA/11J000041/TAPG/2021
Aquisição de pilhas para dispensador de álcool gel
CC Nº03/DA/11J000041/TAPG/2021
Aquisição de camisetas,capulanas e bonés
PD Nº01/DA/11J000041/TAPG/2021
Fornecimento de refeições e lanches
PD Nº02/DA11J000041//TAPG/2021
Fornecimento de material de higiene e limpeza
PD Nº03DA/11J000041/TAPG/2021
Prestação de serviço de instalação de pontos de rede
PD Nº04/DA/11J000041/TAPG/2021
Aquisição de material de prevenção da Covid-19
PD Nº05/DA/11J000041/TAPG/2021
Prestação de serviços de manutenção e reparação de Ajuste Directo n°02/DA/11J000041/
equipamento informático
TAPG/2021
Ajuste Directo n°03/DA/11J000041/
Seguro da viatura mini-bus
TAPG/2021
Prestação de serviços de manutenção e reparação da viatura Ajuste Directo n°04/DA/11J000041/
no agente autorizado
TAPG/2021
Prestação de serviços de manutenção e reparação da viatura Ajuste Directo n°05/DA/11J00041/
no agente autorizado
TAPG/2021

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à
sucessão da herança e dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 6 de Maio de 2021
(Ilegível)

CL Nº01 /DA/11J000041//TAPG/2021

Nome do Concorrente
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ELECTRO NICOLE HL SOCIEDADE
370.063,69MT
UNIPESSOAL, LDA
MOZ GROW

599 578.20MT

JORNAL NOTÍCIAS

400.000,00MT

URAFIKI, LDA
TABACARIA SHONIL

153.230,00MT
22.000,00 MT

TINSOKOTE, LDA
PLATINIUM INVESTIMENTOS
PRESTÍGIO INVESTIMENTOS
MOZ GROWING
LFM-TECHNOLOGY

296.068,50MT
449.900,00MT
104.550,00MT
292.691,88MT
317.596,50

ADD TECNOLOGIA E SERVICE

300.000,00MT

ÍNDICO SEGUROS

162.010,77MT

INTERAUTO-COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, LDA

150.000,00MT

MOTOCARE, LIMITADA

600.000,00MT

Xai -Xai, Junho de 2021
Assinatura
(Ilegível)

138

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
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SN GRÁFICA
SOMOS A MAIOR
E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

RAPIDEZ

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS
IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz
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Superfície 103.478 km²
População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

PRODUÇÃO DO GERGELIM

Lugela quer ser
referência

Gergelim muda vida de produtores no distrito de Lugela

JOCAS ACHAR

O

DISTRITO de Lugela,
na província da Zambézia, quer ser referência na produção e
comercialização do
gergelim, uma oleaginosa que
está a transformar a vida dos
produtores com os rendimentos de comercialização.
Na sua maioria jovens, os

produtores e comerciantes
estão a construir casas melhoradas, a adquirir motorizadas,
electrodomésticos e a poupar
economias para investir noutros negócios.
Para incrementar os níveis
de produção, o distrito reforçou o parque de máquinas
agrícolas, com a recepção, há
dias, de três novos tractores e
respectivos implementos. São

tractores alocados a igual número de pequenos agricultores
comerciais emergentes, que
receberam ainda semeadoras
e debulhadoras, podendo cada
um assistir outros cem agricultores na produção de gergelim,
milho e feijão.
A nossa Reportagem, que
esteve recentemente em Lugela, conversou com vários
jovens que abraçaram a agri-

cultura e comercialização de
excedentes agrícolas. Cândido
Miguel, 23 anos de idade, está
envolvido na comercialização
de excedentes agrícolas, incluindo gergelim. Ele afirma
que o preço de venda desta
oleaginosa é bom. Na última
campanha comercializou dez
toneladas. Com os rendimentos, concluiu a construção da
sua casa e abriu uma mercearia

para diversificar a renda.
Cândido Miguel disse ainda que parte dos rendimentos
foi depositada no banco e a sua
expectativa, na próxima campanha, é de comprar uma maquineta para farinar o milho.
Eusébio João, 27 anos de
idade, é agricultor em Munhamade. Produz milho, hortícolas e gergelim. A venda desta
última cultura permitiu-lhe,
em dois anos, construir uma
casa melhorada, comprar mobiliário e motorizada para resolver necessidades da família.
Segundo o nosso entrevistado,
o gergelim é que mais está a
dar dinheiro aos produtores
porque o quilograma está a ser
comercializado entre 50 e 60
meticais.
O director distrital das
Actividades Económicas de
Lugela, Aguinaldo João, disse
há dias, em entrevista à nossa
Reportagem, que a produção
e comercialização do gergelim
vai render este ano mais de 15
milhões de meticais aos produtores. Segundo ele, neste
momento decorre a colheita da oleaginosa e os maiores
compradores são de Quelimane, Chimoio e Nacala, para a
produção de óleo e ração para
a indústria avícola, em franco
crescimento no país.
O distrito de Lugela incrementou a área de produção em
50 hectares este ano, ao passar
de 350 para 400 hectares só
destinados à produção de gergelim.
Dados em nosso poder indicam que a produção total de
milho, feijão e culturas de rendimento está na ordem das 500
mil toneladas, das quais 108
mil são de gergelim.

Agricultoras querem celeridade
na atribuição do DUAT
MULHERES que receberam
equipamentos de mecanização agrícola no contexto do
programa Sustenta, na província da Zambézia, pedem ao
governo que flexibilize a atribuição de títulos de Direito de
Uso e Aproveitamento da Terra
(DUAT).
Elas comprometeram-se a
produzir, processar e criar suas
próprias marcas para concorrer
no mercado nacional e não só,
de modo a ganharem reconhecimento e gerarem emprego a
fim de combater a pobreza.
Entrevistadas há dias pela
nossa Reportagem na cidade
de Mocuba, por ocasião da entrega de 22 tractores e respectivos implementos, as pequenas
agricultoras comerciais emergentes manifestaram profunda
preocupação com a demora na
atribuição do DUAT, o que as
coloca numa situação de total
insegurança sobre a posse de
terra para dinamizar as actividades agrícolas nos seus distritos. Amélia Josefa, 42 anos
de idade, mãe de dois filhos, é
agricultora na região de Cuba-Nigau, no distrito de Lugela.
Ela tem uma área de cem hectares, dos quais sete em exploração, mas o grande problema é
o atraso na atribuição do DUAT,
o que a deixa numa situação de
total insegurança por falta des-

te documento. O seu projecto
é trabalhar os cem hectares de
forma evolutiva para produzir
milho, gergelim e hortícolas.
“Quando estiver a explorar
metade dos 100, quero criar a
minha própria marca e lançar
ao mercado”, disse, para depois acrescentar que o tractor
e as respectivas alfaias que recebeu vão ajudar para alagar a
área de produção e diversificar as culturas. Segundo ainda
Amélia José, na presente campanha, em que trabalha com
enxada de cabo-curto, conseguiu seis toneladas de milho,
gergelim e feijão-bóer, que já
estão a caminho do mercado para a comercialização. A
agricultora tenciona processar
a sua produção a partir da próxima campanha agrícola. “A
farinha Amélia estará no mercado na próxima campanha”,
prometeu.
Por seu turno, Meroia Costa, 28 anos de idade, casada,
mãe de um filho, é produtora
de feijão-bóer, gergelim e milho na localidade de Chapala-Mutacusse, no distrito de Alto
Molócuè, norte da província
da Zambézia. Diz que há vários
meses que anda atrás do seu
DUAT, que lhe conferiria o uso
seguro da terra, mas está difícil.
“Toda a papelada foi tratada há dois anos, mas o do-

O monte Mabu, no distrito de Lugela, possui uma biodiversidade rara

BIOFUND desembolsa
oito milhões para
as áreas de conservação
MAIS de oito milhões de dólares norte-americanos acabam
de ser desembolsados pela
Fundação para a Conservação
da Biodiversidade (BIOFUND)
para fortalecer a capacidade de
gestão, infra-estruturas e fiscalização das áreas de conservação no país.
Para este projecto, a BIOFUND conta com 42 parceiros, os quais manifestaram o
compromisso de promover a
conservação e desenvolvimento sustentável, com enfoque
para a melhoria das condições
sócio-económicas das comunidades locais.
Milagre Nuvunga, representante do Conselho de Administração da BIOFUND, disse há dias, no distrito de Gilé,
norte da província da Zambézia, que se trata de projectos
de gestão público-privada e
comunitários, pelo que convidou as comunidades locais
a promoverem boas praticas
ambientais visando tirar benefícios decorrentes de actividades económicas como o turismo, exploração de produtos
florestais não madeireiros,
entre outros.
Falando por ocasião do
lançamento do programa
PROMOVE Biodiversidade,
Milagre Nuvunga disse que a
BIOFUND tem vindo a colaborar com a Administração
Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) com o objectivo de reforçar a gestão do
sistema nacional das áreas de
conservação, o que permitiu

a alocação de fundos para o
fortalecimento da gestão e fiscalização.
A representante do Conselho de Administração da
BIOFUND disse que foi no
contexto das suas atribuições
que a fundação assinou, em
2019, um acordo de subvenção, com a União Europeia,
de 10.2 milhões de euros para
a implementação, num período de seis anos, do programa
PROMOVE Biodiversidade.
De acordo ainda com Milagre Nuvunga, trata-se do
maior projecto, que para além
da conservação cobre os custos operacionais, melhoramento de infra-estruturas,
meios circulantes para o reforço da fiscalização, desenvolvimento comunitário local
e a pesquisa aplicada.
Segundo Nuvunga, a
aposta em pesquisa aplicada
visa identificar, de forma assertiva, soluções práticas para
o equilíbrio entre a conservação e o desenvolvimento das
comunidades que dependem
dos recursos naturais para a
sua sobrevivência.
Para ela, as comunidades
podem usufruir de produtos
florestais não madeireiros,
nomeadamente os medicamentos, apicultura, produção
de artigos de artesanato como
cestos, chapéus e esteiras, que
podem reforçar a renda familiar. O programa PROMOVE
Biodiversidade cobre áreas de
conservação das províncias da
Zambézia e Nampula. Entre-
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Meroia Costa pede celeridade na atribuição do DUAT

cumento final tarda a chegar
e isso preocupa-me muito.
Quero produzir e melhorar as
condições da minha família,
mas esse documento é muito importante”, disse Meroia
Costa, para quem a sua aposta
é também criar uma marca de
referência nacional e não só.
A nossa entrevistada diz
que lhe foram atribuídos 18
hectares e com o tractor que
recebeu irá precisar de mais
terra porque tem mais capacidade de lavoura e gradagem.
“Precisarei de mais 28 hectares

para a produção de feijão, gergelim e soja, para além do milho”, disse.
Joana Gojogo, 40 anos, casada e mãe de cinco filhos, é
agricultora de Monhamade-Mole. Tem 14 hectares de terra onde produz milho, gergelim e feijão-bóer. Tal como as
outras entrevistadas, também
se queixou da demora na atribuição do DUAT para ter terra
segura. Apesar disso, diz que
sua aposta será incrementar a
produção agrícola, melhorar
os rendimentos por hectare e

comercializar uma produção
de qualidade para obter reconhecimento.
Dos seus planos consta
também a criação da sua própria marca para competir no
mercado nacional, onde considera que há espaço para isso.
A nossa Reportagem apurou que a atribuição do DUAT
era feita pelo ex-Ministério da
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Actualmente,
quem se encarrega pela tramitação é o Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Faça a sua subscrição
e receba o seu Jornal
em casa!
Termos e condições aplicavéis
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

tanto, o monte Mabu, localizado no distrito de Lugela, na
Zambézia, ainda não foi declarado área de conservação,
mesmo possuindo espécies
que não é possível encontrar
em outros lugares do mundo.
Ainda assim, Nuvunga diz
que, devido ao seu elevado
potencial de biodiversidade,
a área vai receber fundos da
BIOFUND para se estabelecer
um estatuto formal de protecção, com forte envolvimento
das comunidades.
Informações em nosso
poder indicam que o apoio
ao monte Mabui inclui ainda identificação de mercados
lucrativos para a comercialização de excedentes agrícolas
e produtos florestais não madeireiros, entre outros.
A Fundação para a Conservação da Biodiversidade é
um fundo ambiental moçambicano criado em 2011 que
tem como papel mobilizar investimentos e gerar recursos
financeiros para o benefício
exclusivo da biodiversidade
no país.
O Parque Nacional de Gilé,
na província da Zambézia, é
uma das áreas de conservação que têm vindo a receber
financiamentos visando à sua
restauração, depois de ter sofrido destruição da fauna durante a guerra civil. Estão disponíveis mais de 2,2 milhões
de euros para repovoamento
da fauna, melhoramento das
infra-estruturas de turismo e
reforço da fiscalização.
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INÁCIO PEREIRA

Alfredo Macaringue
alfredomacaringue@gmail.com

Pedro Ben:
tão bom te ver
SE não fosse o impulso de escrever que me obriga a vir para aqui, hoje não
escreveria nada. Havia de ficar calado a ouví-lo falar e a lembrar-nos momentos de
grandes patamares da nossa música. Bastava-me vê-lo na televisão para ficar feliz
e saber que ele está bem vivo, como se a velhice não tivesse nada a ver com ele.
Pedro Ben foi sempre um músico discreto, que não aparece em parangonas, mas
a alma dele supera todas essas luzes da ribalta. É por isso que ainda está aí nesse
caminho que escolheu. Já lá vão mais de quatro décadas!
Está cá em Moçambique (não sei se ainda continua por estas bandas do Índico), vindo de Londres, onde ancorou depois de longos anos em Portugal. Aproveitei vê-lo no programa “Os masseves”, e a primeira coisa que eu disse foi: oh my
God! Pedro Ben ainda está jovem! Não mudou muito, o que me leva a crer que tem
levado uma vida muito regrada. Ele pertence a uma geração de ouro, cujos nomes
não conseguirei mencioná-los aqui, mas era uma selecção única. De primeira água.
Então em Pedro Ben eu vejo um tempo inteiro em que a música que se tocava era
de elevada qualidade. Tempos que não voltam mais.
Foi no programa de Gabriel Jr. (O Paredão), que Pedro Ben falou de Jaimito
Malhathini e Gabriel Jr. nem sequer sabia que Jaimito foi um grande guitarrista.
Um dos melhores que o país já conheceu. Pedro Ben falou de Jaimito Malhathini e
disse aquilo que muitos de nós não sabíamos. Disse que ele, o Jaimito, quando chegou aos Estados Unidos, fez estremecer grandes guitarristas de lá. Os americanos
perguntaram de onde é que é essa fera. Infelizmente depois as coisas não correram
bem ao nosso compatriota. Voltou para Moçambique e morreu como um indigente.
Não se pode falar de Pedro Ben sem se fazer menção a sua música emblemática: Lirandzu la mamana (amor de mãe). Quando lhe vi a falar parecia estar a ouvir
esse tema que está a sobreviver ao tempo, e que irá imortalizar o bom do nosso
Ben. Aquilo que é bom não morre. E a vinda dele para rever familiares e amigos
significa que tem a alma aqui. É por isso que, chegado ao Aeroporto de Mavalane,
ouviu casualmente duas senhoras conversando animadamente em ronga, e uma
delas dizia, a hiwa ntchumu lwiya, muthsike (não é nada aquele, deixa-lhe). Uma
delas referia-se ao marido da outra. E Pedro Ben, ao ouvir aquelas intrigas, com
um cunho original sem igual, disse para com os seus botões: sim, já estou em
Moçambique, sim já estou em casa !
Há um detalhe que me prende em Pedro Ben: a sua cabeleira que parece desfrisada, do tipo Bob Brown. É um elemento de coerência. Nunca lhe vi penteado
de outra forma, de modo que o reconheceria facilmente, passasse o tempo que
passasse. Nos princípios da década de oitenta, com muita fome a grassar o nosso
país, houve um peixe que vinha de um país socialista na época, para nos abastecer.
Não tinha sabor, e as pessoas maliciosas, apelidaram aquele marisco de Pedro Ben.
As pessoas viam muitas semelhanças aos olhos do referido peixe com a vista
esbugalhada do músico. Mas ele nunca ligou a isso, ria-se perante a criatividade
dos seus compatriotas.
Eu podia pensar nisto tudo sem escrever, mas o impulso de escrever é maior.
Faço-o com muito respeito ao nosso compatriota. Desejando para ele muita saúde
e sucessos na Europa, onde decidiu ir viver, como um homem livre.
A luta continua!

O triunfo
da nossa luta
SARMENTO MANJATE
ONTEM quando ecoavam gritos de bombas no estrado dos nossos sonhos, queria ter
dado o primeiro tiro. Queria ter gritado os sonhos dos que lutaram por Moçambique.
Queria ter cruzado ventos e desatado os nós que prendiam o meu povo… queria ter sido
um “deus” para dar asas aos meus compatriotas, para que bailassem a sua liberdade e
voassem infinitos céus de alegria e unidade, sem que isso lhes custasse a vida. Mas era
preciso lutar, era preciso reinventar o tempo e não morrer para fazer a revolução. Era
preciso devolver Moçambique ao estômago do seu patrão legítimo.
Era preciso lutar, lutar descalço, despir medos e aventar-se de coragem e demasiada
bravura nas cruas e frias matas para fazer nascer o sol de junho. Queria eu ter içado a
bandeira no vale do Infulene, queria ter levantado o meu dedo para indicar os caminhos
da liberdade ao povo de Mondlane, queria ter nascido ontem para proclamar o nosso
triunfo… triunfo que nasceu da luta, do sangue e da coragem dos jovens de setembro.
Hoje mais sonhos vão nascendo e fertilizando o chão desta Terra, novas lutas vamos
travando. Vamos a cada pulsar matando novos medos e reafirmando a nossa unicidade e
soberania. Hoje a nossa independência é nossa maior conquista, um tesouro cujo brilho
cabe em todos nós. A nossa independência deve ser nossa identidade, o nosso tesouro
e compromisso colectivo de que nenhum tirano, quer seja ele de cá, exilado nas serras
ou das terras andrógenas não ouse belisca-la. Enfim queria eu ser o futuro para contar
aos ntukulos sobre os traumas dos meus antecessores e dizê-los o quão valentes fomos
quando lutamos contra pandemias, ciclones e até mesmo moçambicanos com nyongua
das nossas conquistas.
Ahm não terminaria sem reiterar o compromisso de enquanto respirar Moçambique
e os seus encantos, tudo fazer para que o mundo e os tronos saibam que Moçambique
é triunfo da nossa luta.

Sobre relações históricas
entre Tanzania e Moçambique(1)
RODRIGUES LAPUCHEQUE*
A REPÚBLICA Unida da Tanzania, então dirigida pelo seu
primeiro presidente do pós-independência, Mwalimu (Professor, em língua swahili), Julius Nyerere, quando este país
acabava de proclamar, por via pacífica, a sua independência,
contra a colonização britânica, em 1962, aceitou firme e incondicionalmente acolher no seu solo pátrio, como retaguarda
segura, a nossa luta armada de libertação nacional contra a
dominação colonial portuguesa em Moçambique, conduzida
pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), e
desencadeada a 25 de Junho de 1964, até a proclamação da
nossa independência nacional, a 25 de Junho de 1975.
Desse modo, a partir desse momento, criaram-se e se fortaleceram laços históricos de amizade, de solidariedade e de
cooperação entre a FRELIMO e o Chama-Cha-Mapinduzi,
partido no poder na Tanzania, e entre os países e povos de
Moçambique e da Tanzania, respectivamente. Laços históricos que foram sempre e rigorosamente respeitados e preservados pelos presidentes sucessores de Mwalimu Nyerere.
Mais tarde, por sua vez, a 11 de Outubro de 1978, a Tanzania começou a ter um conflito com o Uganda, do ditador
Ide Amin Dadá, que pretendia anexar o Saliente de Kagera,
pertencente a Tanzania, um território localizado entre a fronteira estatal de ambos os países e o rio Kagera. O conflito intensificou-se, Ide Amin recebeu apoio do líder líbio, Coronel
Muammar Kadaffi, com quem mantinha boas relações. Posteriormente, Ide Amin invadiu a Tanzania.
Em Abril de 1979, o Presidente da República Popular
de Moçambique, Marechal Samora Moisés Machel, enviou
um contingente militar, de tropas de artilharia reactiva, pesada, BM-21, para apoiar a Tanzania e, até finais desse mês
de Abril, as tropas moçambicanas rechaçaram completamente
o exército ugandês, que fugiu em debandada para Kampala,
capital do Uganda, deixando a pátria de Mwalimu em paz. Foi
a pesada derrota do Marechal Ide Amin Dadá.
Assim, os atrás apontados laços históricos de amizade, de
solidariedade e de cooperação entre a FRELIMO e o partido
Chama-Cha-Mapinduzi, e entre os países e povos de Moçambique e da Tanzania, consolidaram-se mais ainda, tornando-
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INÍCIO DA QUEBRA DAS RELAÇÕES ?
Com a morte do Presidente da Tanzania, John Magufuli, a
17 de Março de 2021, que igualmente, à semelhança dos seus
antecessores, na essência, vinha respeitando e preservando as
já mencionadas relações históricas de amizade e cooperação
entre Moçambique e a Tanzania, logo depois sucedeu-lhe no
poder a Senhora Sumia Hassan Suluho, da região semi-autónoma de Zanzibar.
Porém, aquela Presidente sucessora de Magufuli, no
seu posicionamento político-diplomático prático em relação
a Moçambique, desde que assumiu o poder, parece querer
abandonar a linha de orientação seguida pelos seus antecessores, no que respeita as referidas relações históricas de amizade, de solidariedade e cooperação criadas e consolidadas pelos sucessivos presidentes tanzanianos que a nova presidente
sucedeu. Porquê afirmamos isso?
A título exemplificativo, o caso notável e reprovável diz
respeito à recusa da Tanzania em acolher os refugiados moçambicanos que fogem da guerra sangrenta protagonizada
pelos terroristas islâmicos radicais da organização extremista
Al-Shabab, de Abú Yasir Hassan, na nossa província nortenha
de Cabo Delgado.
Note-se que de entre os referidos refugiados que tentaram
atravessar a fronteira Moçambique-Tanzania, segundo revelou a Televisão de Moçambique (TVM), no seu Telejornal, de
13 de Junho de 2021, contam-se crianças junto dos seus pais,
idosos sem condições físicas de percorrer longas distâncias, e
uma senhora grávida, todos foram imediatamente repatriados
para Moçambique, sendo logo depois capturados pelos terroristas antes de chegarem às suas zonas de origem.
Portanto, aquelas populações que esperavam encontrar refúgio na Tanzania e viverem em paz e segurança, com as suas
vidas protegidas, mas, uma vez repatriadas compulsivamente
para o nosso país e de seguida capturadas pelos terroristas, serão transformadas em novos terroristas, criminosos, que passarão então a matar, impiedosamente, os seus próprios familiares e amigos na sua própria terra natal que os viu a nascer.
Mas, o problema visto no fundo, qual será a principal ra-

zão que leva a nova Presidente tanzaniana a ignorar as mais
elementares regras do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, repatriando compulsivamente crianças, de per si
vulneráveis, idosos já debilitados, sem condições físicas para
percorrer longas distâncias, e uma senhora grávida?
A resposta acertada a esta pergunta, parece tratar-se de
problemas internos nossos, que transportam consigo contornos políticos e sociais sérios e profundos, requerendo, por isso
mesmo, uma resolução minuciosa e ponderosa, que provavelmente leve algum tempo, devido à sua delicadeza e complexidade, com vista a encontrar-se uma solução equitativa e duradoura, aceite pelas partes aparentemente em conflito lactente.
Isso exigirá, obviamente, o envolvimento de personalidades
políticas, religiosas, autoridades tradicionais locais, antropólogos, sociólogos, entre outras, em princípio todas moçambicanas, com experiência e comprovado mérito e idoneidade na
resolução de conflitos políticos e sociais no nosso país.
Tais problemas internos nossos, segundo relatos maioritariamente das pessoas directamente visadas pela situação, não
são novos, transportam-se desde o período da colonização
portuguesa no nosso solo pátrio, e, ao que tudo indica, dizem
respeito às populações da província de Cabo Delgado, particularmente entre as etnias maconde e khimwani, relacionando-se com terra e mulheres, ambas pertencentes e reclamadas
por estas últimas, tomadas por aquelas primeiras.
Em paralelo com os dois problemas atrás apontados, outros dois, que igualmente se levantam, mas cronologicamente
recentes, relacionam-se com a exploração de dois recursos
naturais economicamente importantes – rubi, pedra preciosa,
e madeira –, no distrito de Montepuez, por um grupo étnico
de Cabo Delgado, excluindo mais uma vez os khimwani e
outros grupos étnicos de Cabo Delgado e de outras regiões
do nosso país.
**Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia Militar General José Maceo y Grajales, Santiago de
Cuba, Doutorado e Mestrado em Direito e Segurança pela
Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administração Pública pela Universidade Politécnica – A POLITÉCNICA, Licenciado em Direito pela UEM; é docente universitário

Alunos e professores
desconhecem-se devido às máscaras
CAMILO VASCO

CARTAS

-se, então, praticamente inquebrantáveis.

ALUNOS e professores estão a viver uma nova experiência
devido às medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus. O uso da máscara é obrigatório em todos os locais
públicos e aglomerados, incluindo a sala de aulas.
Quero acreditar que o início do ano lectivo traz consigo
muita ansiedade. Para os alunos, a ansiedade reside em rever
os colegas, fazer novas amizades, conhecer novos professores e saber quem vai leccionar esta ou aquela disciplina.
Em relação aos professores, julgo que é sempre bom saber com quem estão a se relacionar, rever antigos alunos, conhecer novos e, através da feição facial fazer as respectivas
leituras de tudo que se desenrola na sala de aula.

Infelizmente, devido à pandemia, a interacção mudou.
Esta doença obriga-nos a permanecer com máscara. Aliás,
até é possível solicitar aos alunos para retirarem as máscaras
por alguns segundos, mediante o silêncio para que as gotículas de saliva não se espalhem. Mas, este exercício pode ser
feito apenas uma vez e, mesmo assim, fica-se com a sensação
de que não foi suficiente para conhecer ou rever os alunos.
Este é um dos grandes desafios que se enfrenta na interacção entre professor e aluno. Recordo-me de, certo dia,
um dos meus educandos ter dito que um dos professores
pediu que retirassem por alguns segundos a máscara para
poder se sentir à vontade com os alunos, depois de ver os
seus rostos.
Neste momento da pandemia, os professores são chama-
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dos a explorar cada vez mais o que os olhos dizem. O olhar
diz muita coisa, é preciso estar atento aos seus sinais para
minimizar o facto de não poder ver os rostos dos alunos.
Trata-se de uma fase muito difícil em que os próprios
alunos dificilmente podem fazer amizades. Aliás, havendo
vontade é possível mas, tudo dentro das medidas de prevenção da Covid-19 que continua a ceifar vidas no país e não só.
Coitados dos alunos da primeira classe que, regra geral,
ninguém conhece o outro por se tratar do primeiro ano de
escola. Coitados destes meninos que estão a fazer amizades
sem poderem contemplar o rosto dos seus amigos por causa
da máscara que deve cobrir a boca e o nariz, ficando somente os olhos. O que vale é a intenção de fazer amizades.
O que nos faz a pandemia.
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Tmcel anuncia
lançamento
de novas tecnologias

A

TMCEL - Moçambique Telecom anunciou,
para breve, o lançamento da tecnologia
LTE 5G e expansão do
actual 4G (LTE) para o resto do
país, esperando-se, igualmente, a breve trecho, o arranque do
projecto de instalação de 3600
quilómetros da rede de fibra óptica, no âmbito da transformação da operadora de telecomunicações numa empresa digital.
“A implementação da tecnologia
de última geração 5G, aliada ao
projecto de expansão da rede 4G,
está na fase de testes na capital do
país, cidade de Maputo, e, se tudo
decorrer conforme o programado, dentro de um mês chegarão,
ao país, os respectivos equipamentos, o que permitirá à empresa operar em toda a rede nos parâmetros da tecnologia LTE 4G”,
disse quarta-feira o presidente
do Conselho de Administração
da empresa, Mahomed Rafique
Jusob. Segundo o “mediaFAX”,
Jusob revelou também que a
carteira de novos investimentos tecnológicos da Tmcel inclui
ainda o relançamento da carteira móvel Mkesh completamente modernizada, com múltiplas
funcionalidades, algumas das
quais inovadoras para o mercado.
Para já, em parceria com a empresa chinesa Huawei, a Tmcel
modernizou a rede nas cidades
de Maputo e Matola, num investimento de 23 milhões de dólares
(1,4 mil milhões de dólares), em
resultado da venda de alguns activos não essenciais ao negócio, o
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POLUIÇÃO EM TCHUMENE

AQUA ainda sem
resultado das análises
AINDA não há resultados das amostras
de partículas de poeira colhidas no mês
passado, na zona residencial de Tchumene, bairro da Matola-Gare, no município da Matola.
Trata-se de partículas de cor esbranquiçada que se espalharam sobre esta área habitacional, causando
inquietação entre os moradores, que
continuam ávidos de saber sobre a
natureza e o nível de perigosidade daquelas matérias.
Baptista Bina, técnico do Minis-

tério da Terra e Ambiente afecto à
Agência Nacional para o Controlo da
Qualidade Ambiental (AQUA), disse ao
“Notícias” que as amostras estão ainda na fase de triagem num laboratório
nacional.
Sobre prováveis datas para a divulgação dos resultados, disse que tudo
depende da entidade que processa as
amostras e, por conseguinte, não tem
como avançar algo relacionado com o
assunto que até agora é da inteira competência do laboratório.

Segundo apurou o “Notícias”, na
altura da ocorrência do fenómeno, há
cerca de um mês, as partículas suspensas terminaram coladas em superfícies como paredes, viaturas, folhas de
árvores e em canteiros de hortícolas.
O surgimento de partículas estranhas ao meio ambiente tem sido
relatado com alguma frequência na
Matola, uma zona que é, para além da
área residencial, hospedeira do maior
parque industrial da província de Maputo.

Aumentam doenças
transmitidas por vectores
que tem permitido a melhoria na
transmissão de dados e voz.
O propósito, segundo Jusob,
é estender esta tecnologia a toda
a extensão territorial do país,
tornando a Tmcel apta para providenciar um serviço de melhor
qualidade.
“Daí estarmos quase a concluir um processo de financiamento muito importante para
a modernização e complementaridade da rede, a chamada
rede de fibra óptica de elevada capacidade”, enfatizou.
Em parceria com a empresa
sueca Erickson, a Tmcel está,
igualmente, a modernizar o sistema de facturação (“chaging
system”), num investimento de
cerca de sete milhões de dólares

(442,5 milhões de meticais).
DÍVIDA SOBRE
INTERLIGAÇÃO
Relativamente à dívida comercial com a Vodacom, decorrente de interligação entre
ambas as operadoras, Jusob reiterou que a comunicação desta
empresa, através de um anúncio
em jornal, gerou danos reputacionais incalculáveis à Tmcel.
“Vamos pagar, porque a dívida existe. Pagaremos 200 milhões
de meticais dentro dos próximos
três meses, passando, a partir
daí, a pagar a dívida corrente e
a acumulada, numa média de
12 milhões mensais”, concluiu.
Entretanto, a Vodacom Moçambique, a maior companhia de

telefonia móvel no país, rejeitou
semana passada a proposta da
Tmcel e concedeu um prazo de
apenas 10 dias a esta operadora para liquidar a dívida no valor de 600 milhões de meticais.
A decisão foi tomada após mais
uma ronda de negociações, sob
a mediação da Autoridade Reguladora das Comunicações
de Moçambique (ARECOM).
A Vodacom explicou, em comunicado, que acresce ainda o
facto de a TMCel não ter conseguido apresentar um plano satisfatório de liquidação da dívida.
“Findo o prazo, a Vodacom
reserva-se o direito de cortar a
interligação como anunciara anteriormente”, refere o comunicado. - (AIM)

O DIRECTOR do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical
(IHMT) de Portugal alertou segunda-feira para o aumento de
doenças transmitidas por vectores, como a malária, dengue,
zika ou chikungunya, que se
deverão disseminar devido às
alterações climáticas e ao movimento migratório.
Filomeno Fortes falava na
cerimónia de inauguração da
VIASEF – In Vivo Arthropod
Security Facility, uma infra-estrutura de segurança para
artrópodes vectores de doenças,
localizada no IHMT, em Lisboa.
“Apesar de estarmos a viver
uma situação de pandemia pela
Covid-19, temos acompanhado
a situação nos países endémicos de doenças transmitidas por
vectores e temos estado a verificar um aumento da morbilidade
e mortalidade, principalmente

por malária, dengue, zika, chikungunya e outras doenças similares”, afirmou.
Especialista em malária e
doenças tropicais, Filomeno
Fortes deixou um alerta: “Para o
futuro tememos que estas doenças se possam disseminar com
as alterações climáticas e com o
grande movimento migratório
que se verifica a nível mundial”.
Um cenário que justifica, mais
do que nunca, a criação da infra-estrutura hoje inaugurada e
que “oferece à comunidade académica, científica e empresarial
a possibilidade de desenvolver
estudos ‘in vivo’ com artrópodes autóctones, invasivos, exóticos ou transgénicos, vectores
de agentes patogénicos causadores de doenças humanas”.
Esta infra-estrutura “também fornece condições laboratoriais seguras para desenvolver

projectos com patógenos humanos (transmitidos por vectores ou outros), incluindo os
classificados como de risco biológico de nível 3 (como o vírus
chikungunya, corona, ou estirpes de Mycobacterium tuberculosis multirresistentes)”.
Nas suas instalações, localizadas no IHMT, existe um insectário com colónias de vectores
de agentes infecciosos causadores de zoonoses e outras doenças
humanas. A coordenadora da
VIASEF, Carla Sousa, sublinhou
o caminho desta infra-estrutura
e revelou que o primeiro projecto arranca já na próxima semana
e envolverá o vírus que causa a
Covid-19 (SARS-CoV-2).
Nesta cerimónia transmitida
“online”, a ministra angolana
do Ensino Superior, Ciência,
Tecnologia e Inovação, Maria
do Rosário Bragança, sublinhou

a importância da cooperação ao
nível da investigação desta área,
uma vez que, “infelizmente,
Angola tem condições de clima
muito propensas aos vectores”.
“Gostaríamos muito de poder contar com o IHMT para, no
quadro da cooperação que este
instituto tem com as instituições
angolanas de ensino superior
e investigação científica, podermos ter a oportunidade dos
nossos estudantes de doutoramento e os nossos investigadores começarem a ter o exercício
desta prática numa área tão importante e numas condições tão
boas como as deste insetário”.
O IHMT é uma instituição portuguesa de investigação e do ensino superior no
domínio da medicina tropical. Ela é uma unidade orgânica da universidade Nova de
Lisboa. - (LUSA)
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Moçambique ganhou
liberdade cultural

O

PREVISÃO DE TEMPO
25 de Junho de 2021

PEMBA

27/19

LICHINGA

22 /08

TETE

ACADÉMICO
Vítor
Sala defende que a liberdade cultural foi
um dos maiores ganhos que o país obteve
com a conquista da independência nacional, mercê da gestão sábia focalizada no respeito
pelos direitos artístico-culturais do povo moçambicano.
Em avaliação aos progressos
alcançados no sector da cultura
nestes 46 anos do Moçambique
independente, que hoje se assinalam, Sala, director da Associação Cultural MoNO lembra
que o Governo subscreveu a
Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito a Cultura. Este
documento sublinha a necessidade de se reconhecer que a
cultura abrange a língua e as diferentes formas de linguagem e
de comunicação, os usos e cos-

tumes quotidianos, a religião,
bem como os símbolos comunitários.
Na verdade, o académico
afirma que Moçambique sempre se dignou a reconhecer as
formas de apreensão e de transmissão de conhecimentos, as
formas de cultivo da terra e do
mar e as formas de transformação dos produtos daí extraídos, as formas de organização
artística, cultural, histórica e
política, o meio ambiente enquanto alvo de acção humanizadora.
“Os decisores do país nunca descuraram essa acção e
colocaram a cultura ao serviço
do povo moçambicano, apesar
da multiculturalidade e existência de diferentes grupos
étnicos numa demonstração
clara da importância dada ao

SALA frisa que, mercê da aposta na aceitação
pela diversidade cultural, pressuposto para o
direito em alusão, impossível seria nestes 46
anos da independência nacional para o povo
destruir todo um processo conquistado com
sacrifício e sofrimento após a libertação do jugo
colonial.
Diz ainda que o próprio processo de luta armada de libertação nacional foi assente numa
forte componente cultural.
Para Sala, com a independência, o país pode
ainda gabar-se de ter criado condições para
abertura de todo um conjunto de infra-estruturas-chave destinadas à aprendizagem das várias
expressões culturais, e dentre as quais a dança,
a música, o teatro e as artes plásticas.
São exemplo disso, segundo refere, a Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD), as
escolas nacionais de Música, Dança e Artes Visuais. Destacou ainda a criação do Instituto Superior de Artes e Cultura (ISARC), bem como a
Escola de Comunicação e Artes da Universidade
Eduardo Mondlane (ECA-UEM) e as duas faculdades de Artes da ex-Universidade Pedagógica.
A par disso, destaca-se a criação das casas de
cultura, em todas as províncias do país, bem
como em alguns distritos dos centros culturais, bibliotecas públicas provinciais e distritais
e todo um movimento artístico que dinamizam

sector”, refere.
Segundo Sala, porque a
independência nacional possibilitou a afirmação da identidade dos moçambicanos, de
modo intrínseco, diferentemente de outros povos ou nações africanas, em 46 anos a
unificação massificou-se. E a
coesão cultural e o intercâmbio dos mais de 28 milhões de
moçambicanos é, hoje, um
dos melhores exemplos da
conquista da liberdade cultural a nível mundial.
“Sem, dúvidas, somos um
caso sui generis em África e no
mundo. Nunca vivemos conflitos de origem étnica, temos
sabido nos apropriar da nossa
cultura com vigor e identidade próprias, apesar de várias
origens e realidades distintas
de cada um”, sublinha.

A cultura sempre acompanhou o processo de desenvolvimento nacional

Instituições e festivais
valorizam herança
a pesquisa, divulgação e perpetuação do legado
cultural nacional.
“Estas instituições representam um grande
ganho para o enraizamento da liberdade cultural, pois geram a diversidade do conhecimento e
permitem expandir a ciência da cultura de Moçambique”, explica. Particularmente à CNCD,
o académico atribuía-a um papel fundamental
no contexto dos reais ganhos nestes 46 anos da
independência, afirmando que a “Companhia”
transformou-se numa organização embaixadora do país, através da recolha e produção de
coreografias de qualidade inigualável.
A realização dos grandiosos festivais nacionais de cultura, que constituem uma das mais
valiosas montras de manifestações culturais
nacionais, constitui não somente um dos maiores ganhos da independência nacional, bem
como um dos símbolos do poder. Mesmo com
os avanços conquistados, o académico augura
mais progressos para o sector da cultura, mormente os abalos da pandemia do surto global, a
par da crise financeira mundial.
“Cremos num futuro promissor. Nunca baixaremos ao braços. Acreditamos na resiliência
dos moçambicanos”, disse anunciando que,
em Outubro, Moçambique participa, em Cabo
Verde, na reunião internacional de reflexão sobre o estágio da cultura.

Yoga é meditação e cura
MOÇAMBIQUE precisa massificar a prática do yoga como
uma das estratégias de estender o conhecimento por esta
técnica secular de meditação, bem como para explorar os seus vários benefícios.
Este apelo foi feito recentemente pelo Alto Comissário
da Índia em Moçambique,
Ankan Banerjee, durante as
celebrações do Dia Mundial
do Yoga, que se assinalou segunda-feira, organizado por
esta representação diplomática e a Associação Indiana de
Moçambique. Na sua intervenção, o diplomata indiano
regozijou-se pelo facto de
os praticantes desta cultura
estarem a aumentar em Moçambique, sobretudo a nível
da população mais jovem, o
que é, de per si, sinal inequívoco da importância do yoga
na população.
O diplomata indiano designou a celebração da efeméride como ocasião histórica e memorável por passarem
sete anos desde a decisão da
Assembleia Geral das Nações
Unidas, tomada no ano de
2014, de adoptar a resolução
proposta pela Índia para comemorar o 21 de Junho como
o Dia Internacional do Yoga.

Falou ainda dos benefícios
do yoga, destacando o facto
desta prática cultural de origem indiana não só relaxar o
corpo e a alma, como também
permitir permanecer em forma e livres de doenças.
“Aumenta o nosso foco
e concentração, para além
de construir as energias necessárias para nos permitir
permanecer activos durante todo o dia. O yoga ajuda-nos a conseguir clareza de
espírito e aumenta a nossa
auto-consciencialização, aliviando o stress”, disse Ankan
Banerjee. Salientou o facto de
a meditação, como componente importante do yoga,
também ajudar a eliminar o
que considerou serem hábitos
nocivos para a saúde do Homem, como beber e fumar. “É
um medicamento único que
cura muitas doenças”, disse.
Neste quadro, deu a conhecer
que, com esta terapia gente
há que facilmente recupera
de doenças endémicas como
colesterol, diabetes, doenças
cardíacas, entre outras.
“Através da sua abordagem holística, um entusiasta
do yoga utiliza várias posturas, exercícios, mantras
e meditação para melhorar

os pensamentos e melhorar
a mentalidade e o poder da
mente. Torna-nos mais positivos, energéticos, felizes e
eficazes, além de melhorar a
nossa auto-confiança e auto-controlo”, anotou. Citando
o Primeiro-Ministro indiano, Narendra Modi, um dos
maiores impulsionadores do
yoga no mundo - aliás, foi a
partir da sua intervenção que
as Nações Unidas declararam o 21 de Junho como Dia
Mundial desta expressão cultural - Ankan Banerjee disse: “tal como o sal empresta
sabor à comida e assegura o
bem-estar do corpo, da mesma forma, o yoga pode ter a
mesma importância que o sal
nas nossas vidas. Proporciona
oportunidade de acalmar as
suas mentes e almas de forma
mais barata, permitindo a sua
prática a partir do conforto
das suas casas”.
No evento, que decorreu
no Parque dos Continuadores, estiveram diversas personalidades, com destaque
para o Secretário de Estado
do Desporto, Gilberto Mendes, presidente da Associação Indiana de Moçambique,
Shri Bineesh Vadavathy, bem
como entusiastas do yoga.
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NAMPULA

28 /20

27/17
QUELIMANE

28 /13

CHIMOIO

24 /14
BEIRA

27 /18

VILANKULO

26 /17
INHAMBANE

27 /20
XAI-XAI

28 /16
MAPUTO

28 /13
MARÉS
PREIA-MAR – Às 05.41 e às 17.02
horas, com 3.38 e 3.45 metros, respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA –Será no dia 01 de Julho
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“A sabedoria começa na reflexão”.
- Sócrates (470 a.C.-399 a.C.), filosofo
grego

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: LOCALIZADA

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

08:00

TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO
- CIÊNCIAS NATURAIS DA 5ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

08:30

TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO
- CIÊNCIAS NATURAIS DA 7ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

09:00

NOTÍCIAS

09:05

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - BIOLOGIA DA 10ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

09:30

Para mais informações contacte: 21 427061/2 e 84 9104321

CUNDÁRIO - QUÍMICA
DIRECTO

A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO”
DIRECTO/
XAI-XAI

16:00

NOTÍCIAS

16:05

ENCONTROS DA MALTA
GRAVADO

17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: YOGA

18:00

PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO

19:00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

19:50

PUB

20:00

TELEJORNAL
DIRECTO

21:30

JOVENS EM ACÇÃO
DIRECTO/PROGRAMA Nº 8

23:30

A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO”
REPETIÇÃO

00:00

JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO

10:00

NOTÍCIAS

10:05

TUDO ÀS 10
GRAVADO – 1.ª PARTE

11:00

NOTÍCIAS

11:05

TUDO ÀS 10
GRAVADO – 2.ª PARTE

01:00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

12:00

NOTÍCIAS

02:00

12:05

AGORA NÓS: PORQUÊ OS RELACIONAMENTOS ESFRIAM?
REPETIÇÃO

ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO

03:00

TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO

04:00

JOVENS EM ACÇÃO
REPETIÇÃO

13:00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

14:00

TOP FRESH

.

15:00

NOTÍCIAS

06:00

HINO NACIONAL

15:05

TELESCOLA: ENSINO SE-

06:05

DESENHOS ANIMADOS

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- DEBATE POLÍTICO
03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO
04:00- PROGRAMA LETRAS E SONS
(REPETIÇÃO)
04:55- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS
08:30- MANHÃ INFORMATIVA
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00 - INFORMATIVO CORONAVÍRUS
13:30- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15:30- RITMOS E VIDAS

notícias digital

BAIXA-MAR – À 10.52 e às 17.52
horas, com 0.63 e 0.64 metros, respectivamente

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- MINUTO DO CONSUMIDOR
18:10 – UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55 - UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:05- É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
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JAIME JUSTINO
PARRUQUE

DENNIS LOREN
ADRIANO SUMBANA

FALECEU

FALECEU

A MGB, Lda., e Flor do Pão comunicam o falecimento do seu director-geral JAIME JUSTINO
PARRUQUE, ocorrido no dia 23/6/2021, às 18.00
horas, no HCM, cujo funeral se realiza no cemitério familiar, na sua terra natal, Matsinhane, distrito
de Manjacaze, província de Gaza, às 14.00 horas,
antecedido de velório na sua residência em Matsinhane, às 11.00 horas. Paz à sua alma.
6878

FRANCISCO
RAÚL SIMÕES

Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

Seus pais Adriano Sumbana e Olga Sumbana,
irmãos e demais familiares comunicam com
muito pesar o falecimento do seu filho, sobrinho e neto DENNIS LOREN ADRIANO SUMBANA, ocorrido no dia 22/6/2021, na Índia,
cujo funeral será anunciado oportunamente.
Paz à sua alma.
6874

MARIA DA GRAÇA
FRANCO BÉLICO DE
VELASCO SANTOS
FALECEU

FALECEU
A Direcção do Ipas e funcionários em geral profundamente
consternados e com imenso pesar receberam a informação
do desaparecimento físico do Sr. FRANCISCO RAÚL SIMÕES,
esposo da sua colaboradora e colega Srª Karmen Assura,
ocorrido no dia 20/6/2021, no distrito de Gondola, província
de Manica, vítima de acidente de viação. Neste momento de
intensa dor, nos unimos em oração à sua família e amigos para
que esta perda possa ser compreendida com a esperança do
conforto de Deus. Que a sua alma tenha um eterno descanso
em infinita paz.
6289

Comunicamos a todos amigos com profunda dor e tristeza o falecimento no passado dia 17/6/2021 de MARIA DA GRAÇA FRANCO
BÉLICO DE VELASCO SANTOS, nossa querida mãe, avó e sogra cuja
presença amorosa, de luz e coragem permanece intacta e perfeita
nos nossos corações.
A missa do 7º dia foi celebrada ontem, dia 24/6/2021, às
18.00 na Igreja do Stº António da Polana.
A FAMÍLIA DIONÍSIO
6830

ALZIRA JOÃO
JANE

ELISA SIMBINE
FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração da Petromoc e Sasol, SA, Direcção e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa
e consternação o falecimento da Srª ELISA SIMBINE, mãe do
director-geral, Engº Aurélio Manjate, vítima de doença, cuja cerimónia fúnebre
se realiza hoje, dia 25/6/2021, em Macupulane-Manjacaze. À família enlutada,
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

ELISA SIMBINE
FALECEU

6881

Seus filhos António, Filomena, Rosália, Arlindo, Leopoldina,
Aurélio, Jeremias, Júlio Alberto e Adolfo, genros, noras e netos
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido ELISA SIMBINE, ocorrido no dia 23/6/2021, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/6/2021, no cemitério familiar em
Macupulane. Descanse em paz.
6872

AMÉRICO ANTÓNIO FORTUNA
FALECEU
O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional,
Conselho Nacional, conselhos provinciais e membros das diversas comissões de
trabalho, advogados, advogados estagiários e colaboradores em geral da Ordem
dos Advogados de Moçambique comunicam com profundo pesar e consternação
o desaparecimento físico do DR. AMÉRICO ANTÓNIO FORTUNA, Advogado com
carteira profissional nº 78, ocorrido no dia 19/6/2021, vítima de doença. À família
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
6238

SILVANA DOURADO MARTINS
FALECEU
O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional,
Conselho Nacional, conselhos provinciais e membros das diversas comissões de
trabalho, advogados, advogados estagiários e colaboradores em geral da Ordem
dos Advogados de Moçambique comunicam com profundo pesar e consternação
o desaparecimento físico da Drª SILVANA DOURADO MARTINS, Advogada com
carteira profissional nº 969, vítima de doença. À família enlutada, apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
6239

ERNESTO TCHECO
FALECEU
O Conselho de Administração, Direcção Executiva da Rádio
Moçambique-EP, Conselho Fiscal, Comités locais do SNJ,
SINTAC e trabalhadores em geral comunicam com profunda
mágoa o falecimento do Sr. ERNESTO TCHECO, funcionário
aposentado desta estação emissora, vítima de doença, ocorrido
no dia 24/6/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 26/6/2021, às 9.00 horas, no
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na capela do mesmo cemitério.
À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.

Sua Excia. Ministra, Excia. Vice-Ministro, Excelentíssimo 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 da Srª ALZIRA JOÃO JANE, mãe
da Secretária Executiva do Cofre Geral dos Registos
e Notariado, ocorrido na quinta-feira, dia 24/6/2021,
no distrito de Maxixe, província de Inhambane, cujo
funeral se realiza amanhã, dia 26/6/2021, às 8.00 horas, no distrito de Homoíne, província de Inhambane.
À família enlutada, as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
6287

SAMUEL
CHAMBULE

6900

(Calvin George Mthethwa)

AMÂNCIO FANSAN MACKSEN

FALECEU

FALECEU
Foi com consternação que a Veneranda Presidente, Venerandos
Juízes Conselheiros, Secretário-Geral, funcionários e colaboradores do Conselho Constitucional tomaram conhecimento do falecimento do Sr. AMÂNCIO FANSAN MACKSEN, pai do funcionário
Osvaldo Amâncio Fansan Macksen, ocorrido em Chimoio, no dia
23/6/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/6/2021, às 10.00 horas,
no Cemitério de Chissui, na cidade de Chimoio. À família enlutada, endereçam as
mais sentidas condolências.
6279

OCTÁVIA EMÍLIA EDUARDO
FALECEU
É com profunda mágoa e consternação que a Universidade Joaquim Chissano
comunica o falecimento da Srª OCTÁVIA EMÍLIA EDUARDO, mãe do Magnífico
Reitor desta instituição de ensino, Prof. Doutor José Mário Joaquim Magode,
ocorrido na província de Tete, no dia 20/6/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realizou no dia 24/6/2021, às 14.00 horas, no Cemitério de Mpáduè-2, cidade de
Tete. À família enlutada, as mais sentidas condolências. Paz à sua alma
6272

A família Chambule, profundamente consternada, comunica o falecimento do seu ente
querido SAMUEL CHAMBULE (Calvin George
Mthethwa), ocorrido no dia 23/6/2021, em Rosettenville, República da África do Sul, vítima
de doença, cujas exéquias se realizam em data,
hora e local a anunciar. Que Deus lhe conceda
na sua luz o eterno descanso.
6280
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Nos termos do artigo 64 do Regulamento de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso limitado de acordo
com a tabela abaixo.
Objecto

ARRENDA-SE

MORADIAS novas e modernas, num
condomínio fechado, construção de alta
qualidade, em Tchumene, tipo 3, suite,
cozinha moderna, vende-se por 7 000
000,00MT; moradias geminadas, com 3
suites por 17 000 000,00MT, no Triunfo;
apartamento tipo 3, com vista para o
mar por 27 000 000,00MT, na F. Engels.
Contacto: 82-4795100, 84-4592235 ou
84-4075915.

FLAT tipo 3, no Alto Maé, Prédio Star
Times, num 4º andar, com 3 varandas,
2wc, parqueamento para 1 viatura, num
prédio com segurança 24 horas, termo-acumulador e guarda-fatos, arrenda-se
por 30 000,00MT, sem intermediários.
Contacto: 84-6463198.

6715

Anúncio de adjudicação de concursos

Nº de concurso

VENDE-SE

Adjudicatário

Valor

Concurso Limitado
n° 58F0001761/
CL/0013//2021

Até 1.250.000,00
Contratação para prestação de serviços de reparação, 1° Classificado: Entreposto Auto Auto,SA
manutenção e substituição de acessórios nas Viaturas
desta Direcção em uso no programa PVA .
2° Classificado: Auto Mr Sociedade Até 1.250.000,00
Unipessoal, Lda

Ajuste directo n°
58F0001761/
AD/0006/2021

Contratação para prestação de serviços de instalação e Movitel, SA
fornecimento do sinal de internet

APARTAMENTO localizado no Bairro
da Polana, na Av. Julius Nyerere, tipo
3, 3wc, suite, com vista para o mar, 2
elevadores, parque de estacionamento, vende-se por 13 500 000,00MT.
Contacto: 84-7756391, 82-9676760 ou
87-9676760.

6792

PRECISA-SE
LOJAS, armazéns, apartamentos, flats,
hotéis, moradias, geminadas, propriedades, escritórios, ruínas, restaurantes,
tabacarias, vivendas e lodges, precisa-se, visitas e contacto: 84-8121492 ou
84-8383889.
6719

6807

IMOBILIÁRIA CORPORATE & RETAIL
SERVICES (CRS), vende escritórios e
imóveis na Coop, Sommerschield 1, 2,
Polana, Torres Vermelhas, Bairro Central, Triunfo, Malhangalene e nos bairros
arredores de Maputo, a preços atraentes. Vende armazém. Tem também
projectos de parceria e investimentos
para construção de edifícios. Contacto:
84-4277006 ou comercial@crs.co.mz e
www.crs.co.mz

TRESPASSE
TERRENO de 100x100, com vedação
em muro, casa para guarda, localizado
na cidade da Matola, zona do Língamo,
na Estrada Velha, trespassa-se a preço
sob consulta. Contacto: 84-7756391,
82-9676760 ou 87-9676760.
6807

6547

205.800,00

Autoridade Competente
Ilegível
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
Serviços de Justiça
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
CAROLINA BERNARDO CAPITENE ARAMUGE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de catorze de Maio
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa e sete a noventa e oito verso,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta “C”, deste
Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO,
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de CAROLINA BERNARDO
CAPITENE ARAMUGE, no estado de casada com Adérito Celso Felix Aramuge,
sob o regime de comunhão de bens adquiridos, de quarenta e três anos de idade,
natural de Maputo, com última residência no bairro Central “C”, KaMpfumo,
Província de Maputo.
Mais certifico pela operada escritura que deixou como meeiro seu esposo
e único e universal herdeiro de todos seus bens, seu filho Caique Dalton
Capitene Aramuge, menor, natural de Maputo e residente em Maputo, ambos de
nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possa concorrer à sucessão da
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

MUNICÍPIO DE LICHINGA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

Está conforme
Maputo, aos 24 de Junho de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, no âmbito da FIIA convida as Pessoas Coletivas ou Singulares, Nacionais ou Estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade
apresentarem propostas fechadas para os Concursos de Contratação de Obras Públicas e fornecimento de bens discriminados na Tabela abaixo:

N° do Concurso

Objecto do Concurso

Modalidade

50001420/CL/12/2021
50001420/CL/13/2021
50001420/CL/14/2021
50001420/CL/15/2021
50001420/CL/16/2021

Aquisição Maquina Fotográfica e Fotocopiadora a Cores
Aquisição Equipamentos de Trabalho
Aquisição de Uniforme para Pessoal de Limpeza
Aquisição de 254 Cadeiras Incluindo Uma Mesa
Aquisição de Sistema de Som para Sala de Reuniões

Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado

Validade da
Proposta
30 Dias
30 Dias
30 Dias
30 Dias
30 Dias

Prazo de entrega das propostas e
Documentos de Qualificação
Data
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021

Hora
09:20
10:00
10:40
11:20
11:20

Data de Abertura das
propostas
Data
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021

Valor da
Garantia
em MT
(Provisória)

Hora
09:35
10:15
10:55
11:35
11:35

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.

O concurso será regido pelas normas contidas no Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado.

2.

Relativamente ao Concurso Limitado, são elegíveis a participar nesta modalidade pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras
Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, ou venham a ter na data de abertura das propostas.

3.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquiri-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) - Serviços de Urbanização
e Infra-Estrutura do Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, telefax,No.27120810, sita no Bairro Popular, Av. Milagre Mabote - Atrás da EDM., pela importância não reembolsável de 2.000,00MT
(dois mil e Quinhentos meticais), das 8 horas às 15 horas, de 2ª à 6ª feira.

4.

As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) do Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, telefax,No.27120810, sita no
Bairro Popular, Av. Milagre Mabote, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.
Lichinga, 24 de Junho de 2021
Autoridade competente
Ilegivel
/Luís António Saide Jumo/
6270

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO COLECTIVO
De acordo 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 nº05/2016, de 08 de Março, comunicamos
que o objecto da contratação na tabela abaixo, foi adjudicado no seguinte termo:
Nº da Contratação

Modalidade

Objecto do Concurso

27A001141LD00362020

Concurso
Limitado

Prestação de serviços de manutenção de sistema de
combate a incêndio (Contrato válido por 18 meses)

27A001141CC00052021

Concurso por
Fornecimento de Produtos de Limpeza para o CEDSIF, IP
cotações

Valor Adjudicado
c/IVA (MT)

Empresa
Adjudicada

612.654,33

Servicerto
Sociedade
Unipessoal Lda

330.560,00

Mohamed &
Companhia

Maputo, de Junho de 2021
A Autoridade Competente
________________________
(Ilegível)

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

6284
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Gigantes nos “oitavos”

A

FASE de grupos foi
marcada por alguns sobressaltos por parte de
alguns candidatos, mas
a verdade é que no final
todos acabaram por celebrar o
apuramento para os oitavos-de-final do Euro-2020.
A campeã europeia, Portugal, esteve mesmo por um “fio”,
tendo selado o apuramento graças a um empate com a
campeã do mundo, França,
a duas bolas, qualificando-se
como um dos quatro melhores
terceiros classificados (4 pontos), num Grupo “F” em que
franceses (5) e alemãs (4) seguiram em primeiro e segundo
lugares, respectivamente. A
Hungria (2) , apesar de nas últimas duas rondas ter travado
gauleses (1-1) e germânicos (22), acabou eliminada.
A Espanha, campeã europeia em 2012, também passou
por um “susto”. Depois de não
ter conseguido vencer nas duas
primeiras rondas, era obrigada a
bater a Eslováquia para se apurar e cumpriu com uma goleada, por 5-0. A “La Roja” avançou como segundo do Grupo
“E” (5), atrás da Suécia (7), que
derrotou a Polónia, por 3-2.
De resto, todas as outras
selecções que transportaram
favoritismo para este EURO,
jogado em 11 cidades, nomeadamente Bélgica, Países Baixos
(Holanda), Inglaterra, Itália,
França e Alemanha, cumpri-

Inglaterra e Alemanha, candidatos ao título, vão travar forças nos “oitavos”

ram com as suas obrigações,
com destaque para belgas, holandeses e italianos que seguiram em frente com um pleno
de três vitórias para a fase se-

guinte.
Terminada a fase de grupos,
seguem-se os “oitavos”, cujo
calendário remete para jogos
aliciantes, casos de Inglaterra-

-Alemanha, Bélgica-Portugal e
Croácia-Espanha.
OITAVOS-DE-FINAL
Amanhã, 26 de Junho
J38: País de Gales - Dina-

marca (18.00 h, Amesterdão)
J37: Itália - Áustria (21.00 h,
Londres)
Domingo, 27 de Junho
J40: Países Baixos (Holanda) Rep. Checa (18.00 h, Budapeste)
J39: Bélgica - Portugal (21.00 h,
Sevilha)
Segunda-feira, 28 de Junho
J42:
Croácia
Espanha (18.00 h, Copenhaga)
J41: França - Suíça (21.00 h, Bucareste)
Terça-feira, 29 de Junho
J44: Inglaterra - Alemanha (18.00 h, Londres)
J43: Suécia - Ucrânia (21.00 h,
Glasgow)
QUARTOS-DE-FINAL
Sexta-feira, 2 de Julho
J46: Itália - Áustria / Bélgica
- Portugal (21.00 h, Munique)
J45: França - Suíça / Croácia
- Espanha (18.00 h, São Petersburgo)
Sábado, 3 de Julho
J47: País de Gales - Dinamarca / Países Baixos (Holanda)
- Rep.Checa (18.00 h, Baku)
J48: Suécia - Ucrânia / Inglaterra - Alemanha (21.00 h,
Roma)
Meias-finais
Terça-feira, 6 de Julho
Vencedor do J46-Vencedor
do J45 (21.00 h, Londres)
Quarta-feira, 7 de Julho
Vencedor do J47-Vencedor
do J48 (21.00 h, Londres)
FINAL
11 de Julho, Londres
(21.00 h)

Ronaldo iguala
recorde de Ali Daei
O FUTEBOLISTA português
Cristiano Ronaldo igualou
o recorde mundial de golos por selecções, ao bisar
face à França e alcançar os
109 do iraniano Ali Daei, na
terceira jornada do Grupo
“F” do Euro-2020, em Budapeste.
Após os dois tentos à
Hungria (3-0), a abrir, e o
golo à Alemanha (2-4), na
segunda jornada, o “capitão” luso, de 36 anos,
voltou a “bisar” na Puskás
Arena, em Budapeste, com
tentos aos 31 e 60 minutos,
ambos de penalte, na sua

178.ª internacionalização
“AA”.
Com estes dois tentos,
Ronaldo já leva mais cinco
golos (14 contra nove) do
que o francês Michel Platini
na lista dos marcadores em
fases finais do Europeu.
Na época 2020/21, Ronaldo passou a somar 46
golos, em 58 jogos - 36 pela
Juventus, em 44 jogos, e 10
pela selecção lusa, em 14 -,
para um total de 790 tentos,
nos 1092 embates oficiais
que cumpriu desde que
se tornou profissional em
2002/03.

O GOVERNO espanhol
anunciou, ontem, que na
próxima temporada a liga
espanhola de futebol e de
basquetebol irá voltar a
contar com público nas
bancadas.
“Voltamos à normalida-

de em termos da presença
de público nos nossos estádios para o início da Liga
e da ACB”, explicou a ministra da saúde, Carolina
Darias, em conferência de
imprensa.
A ausência de público

foi um tremendo rombo
nas finanças dos principais clubes, nomeadamente Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bétis,
Sevilha ou Valência, que
perderam 30 por cento das
suas receitas.

Brasil vence Colômbia, depois de ter estado a perder

“PARABÉNS, CRISTIANO!”
O iraniano Ali Daei destacou o “trabalho duro e
profissionalismo” do avançado português. “Parabéns,
Cristiano, conseguiste o que
mereces”, escreveu o antigo avançado, agora com 52
anos, na rede social Instagram.
O antigo ponta-de-lança
do Irão elogiou o “astro” luso,
que vê como “um verdadeiro
símbolo de trabalho duro e
profissionalismo”. “Nasceste
para mostrar ao mundo que
és o melhor”, anotou.

Adeptos regressam
aos estádios na Espanha

COPA AMÉRICA

Brasil só sabe ganhar
O BRASIL voltou a vencer na
copa sul-americana de futebol. Desta vez, a vítima foi
a Colômbia, que até esteve a
ganhar com um golo de Luis
Diaz, mas os “canarinhos” deram a volta na segunda parte.
Roberto Firmino empatou
aos 78, de cabeça, lance muito contestado pelos colomAos 36 anos, Ronaldo continua a fazer história

Kevin-Prince
Boateng regressa
ao Hertha

bianos, entre os quais esteve
também Mateus Uribe. Aos
90+10, Casemiro consumou
a reviravolta, também de cabeça, após canto batido à direita.
Com este resultado, o Brasil, já apurado para os quartos-de-final, continua invicto no
Grupo “A” (três jogos, nove

pontos) e vai ainda defrontar o
Equador na noite de domingo.
A Colômbia, por sua vez, terminou a participação na fase
de grupos, com quatro pontos,
tendo de esperar para saber se
vai disputar os “quartos”.
No Grupo “B”, a Argentina
também garantiu já a qualificação.

PUBLICIDADE

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

O POLÉMICO Kevin-Prince Boateng está de regresso à casa.
O internacional ganês representou o Monza, da Série “B”
italiana, na época passada e agora assinou pelo Hertha Berlim, clube onde fez a formação e que desceu na época passada à segunda divisão alemã.
Aos 34 anos, Boateng regressa ao clube que deixou em
2007, rumo ao Tottenham.
O jogador só foi oficializado na quarta-feira, mas já fez
uma tatuagem com o símbolo do clube no peito.

Trae Young apontou 48 pontos pelos Hawks

NBA

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

Hawks em vantagem
na final
OS Atlanta Hawks continuam a surpreender a tudo
e todos, entrando da melhor forma na final da Conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol
profissional (NBA), ao vencerem no recinto dos Mil-

waukee Bucks, por 116-113.
Trae Young esteve novamente em grande plano,
conduzindo os Hawks à vitória, com 48 pontos, além
de 11 assistências e sete
ressaltos. Os Bucks, que
tiveram em Giannis An-

tetokounmpo a principal
figura (34 pontos, 12 ressaltos e nove assistências),
sofreram a primeira derrota
em casa ao fim de 13 jogos.
O próximo jogo está marcado
para a madrugada de sábado,
novamente em Milwaukee.

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Boateng voltou ao clube onde se formou
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Antero Cambaco
afastado dos nacalenses

Ferroviário quer redimir-se da primeira derrota averbada na ronda anterior

Ferroviário e
Desportivo tentam
sarar “feridas”

D

ERROTADOS nas
deslocações feitas
na ronda anterior
para Nampula e
Beira, o Ferroviário de Maputo e o Desportivo
também da capital tentam
amanhã, na abertura da 11.ª
jornada do Moçambola-2021,
regressar às vitórias nas recepções a AD Vilankulo e Incomáti, respectivamente.
Na Machava, o Ferroviário
bate-se com o representante
de Inhambane com sequelas
bem vivas da derrota na capital do Norte frente ao seu homónimo de Nampula. Amanhã, na abertura da ronda, os
“locomotivas” são obrigados
a vencer não só para vingarem a derrota de há uma

semana, mas também para
tomarem provisoriamente
de assalto o segundo lugar,
ora à mercê do Ferroviário da
Beira. A turma da capital tem
21 pontos, menos um que os
“locomotivas” do Chiveve.
Ainda na Machava, mas
no campo do Afrin, o Desportivo vai tentar se redimir
da derrota sofrida com muita
controvérsia na Beira, recebendo o Incomáti. Os “alvi-negros”, neste momento no
12.º lugar com sete pontos,
estão sem margem de erro,
pelo que são obrigados a vencer amanhã. No domingo, o
destaque vai para o duelo de
estreantes e irreverentes Black Bulls e Ferroviário de Lichinga, no Tchumene. O jogo

opõe a líder da prova frente ao
surpreendente quarto classificado. Os “touros”, invictos
na prova, procuram regressar
às vitórias depois do empate
no reduto do Costa do Sol,
enquanto os “locomotivas”
da capital provincial do Niassa querem manter o ciclo de
vitórias. Espera-se um bom
espectáculo na Matola.
Na Barragem, o Ferroviário de Nampula, uma equipa
em ascensão desde a chegada
de Nelson Santos, vai apadrinhar a estreia do sérvio Srdjan Zivojnov no banco técnico da UD Songo. Teste difícil
para o técnico sérvio que,
mal conhecendo o futebol
moçambicano, vai encontrar
um dos ossos mais duros de

roer logo no seu primeiro desafio.
O Costa do Sol vai a Chimoio medir forças com o
Textáfrica. Em comum, ambos vêm de uma situação de
empates caseiros.
O Ferroviário de Nacala recebe o seu homónimo
da Beira que está focado em
manter o segundo posto, enquanto ensaia o assalto à liderança neste momento detida pela Black Bulls.
Na Matola “C”, a Liga
Desportiva de Maputo recebe
o “lanterna vermelha”, Matchedje de Mocuba. Os “muçulmanos” são claramente
favoritos aos três pontos.
Todos os jogos iniciam às
14.30 horas.

O CLUBE Ferroviário de Nacala e Antero Cambaco chegaram a acordo de rescisão
por mútuo acordo, alegando falta de condições para
continuarem o vínculo por
pressão dos adeptos dos “locomotivas”, que chegaram a
impedir o técnico de orientar
a equipa após a partida diante
do Costa do Sol, em que perdeu por 1-3.
Mesmo sem treinar a
equipa durante a semana
passada, Cambaco viajou para
Lichinga, onde perdeu com
o Ferroviário local por 2-0,
agudizando a crise da equipa
de Nacala e relação entre os
adeptos e Antero Cambaco.
De acordo com o treinador, foi-lhe pedido, no acto
da assinatura do acordo, que
lutasse por uma manutenção
tranquila, mas os adeptos,
com grande influência na
manobra do clube, exigiam
lugares mais acima no Moçambola, independentemente da qualidade dos plantéis
dos seus adversários.
Manifestando de forma
exacerbada a sua rivalidade
em relação ao Desportivo de
Nacala, os adeptos “locomotivas” consideram que a
qualidade do trabalho de Antero Cambaco no Ferroviário
estava a um nível inferior ao
período em que orientou e
defendeu as cores dos “canarinhos” de Nacala.
Presentemente, os nacalensenses, que vão defrontar
o homónimo do Chiveve na
próxima jornada, figuram
na décima primeira posição,

com nove pontos em dez jogos. A equipa teve apenas
duas vitórias, três empates,
cinco derrotas, marcou sete
golos e sofreu por 16 vezes.
DÉCIMA PRIMEIRA
MUDANÇA
Esta é a décima primeira
mudança nas equipas téc-

“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA-QUALIFICAÇÃO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

Masculinos derrotados no último jogo

“Locomotivas” de Nampula
contratam seis jogadores
A ENTRADA de Nelson Santos
na equipa técnica do Ferroviário de Nampula provocou
revolução no plantel. O técnico português, que já ganhou os dois jogos disputados
sob seu comando, saindo da
zona de aflição, pediu reforços e a direcção garantiu-lhe
seis jogadores que podem entrar de caras no “onze”, nomeadamente o guarda-redes
Wilson, dispensado do homónimo de Nacala, os defesas
Rui Massicana (ex-Incomáti)
e Gerson (ex-Desportivo), os
meio-campistas Ussama (Incomáti) e Chelito (ex-Costa
do Sol) e ainda o avançado
Kelo Patrício (ex-Textáfrica
de Chimoio).
Desses reforços, três já
trabalharam com Nelson
Santos e conferem maior
confiança ao treinador. Gerson foi seu pupilo no Costa
do Sol, tendo trabalhado com
Ussama e Kelo no Ferroviário
de Maputo.
Até ao momento os “axinenes” não renovaram com
o médio Flávio, que deverá

nicas do Moçambola-2021
em apenas dez jornadas.
Referir que as mudanças
no Costa do Sol e Desportivo não foram operadas por
maus resultados. Recorde-se que Rogério Gonçalves
deixou os “canarinhos”
para orientar a Selecção Nacional e foi substituído por

Artur Comboio, que, por sua
vez, abandonou o Incomáti
(agora treinado por Danito Nhampossa), enquanto
Satar Salvado entrou para o
comando dos “alvi-negros”
por morte de Rogério Marianni.
Para os restantes treinadores, os maus resultados
foram os motivos alegados
para as rescisões. Amide Tarmamade (Textáfrica) cedeu
o lugar a Custódio Parruque,
Chaquir Bemat foi afastado
do Ferroviário de Nampula para a entrada de Nelson
Santos, Aly Hassane (Liga
Desportiva de Maputo) foi
trocado por Dário Monteiro.
Rogério Tchapo, que até
era adjunto no Matchedje de
Mocuba, foi o primeiro a ser
vítima dos maus resultados
e a seguir “sacrificou-se”
o técnico-principal Victor
Muchenga, substituído por
Nacir Armando, que também sofreu uma “chicotada
psicológica” na União Desportiva do Songo, onde foi
nomeado Carlos Manuel, interinamente, que passará a
ser adjunto do sérvio Srdjan
Zivojnov.
Os únicos clubes que
ainda não mexeram nas suas
equipas técnicas são a Associação Black Bulls, Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira, Associação
Desportiva de Vilankulo e
Ferroviário de Lichinga, por
coincidência, os primeiros
cinco classificados do Moçambola-2021, até ao momento.

Moçambique cedeu diante dos “gigantes” quenianos

AS duplas nacionais masculinas de vólei de praia
perderam, ontem, diante
do Quénia, por 2-1, em jogo
da terceira e última jornada
do Grupo “B” do Campeonato Africano, mas, mesmo
assim, qualificaram-se em
primeiro lugar para a terceira e última jornada de qualificação para os Jogos Olímpicos-Tóquio 2020.
O duelo com os quenianos foi renhido. A equipa
nacional, formada pelas
duplas Ainadino Martinho/
Jorge Monjane, venceu no
primeiro jogo, por 2-1, com
os parciais de 18/21-24/22 e
19/17, mas, no segundo encontro, o par Aldevino Nuvunga/José Mondlane perdeu por 2-0, pelos parciais
de 18/21 e 13/21.
Com o triunfo do Qué-

nia, o vencedor deste despique teve de ser decidido
no “Golden Match”, tendo
os quenianos levado a melhor, ao triunfarem por 2-1,
pelos parciais de 21/17-17/21
e 8-15.
Foi o primeiro desaire da
selecção masculina na fase
de grupos, após vitórias nas
primeiras duas jornadas sobre Mali e Nigéria, em ambas as ocasiões por 2-0.
Entretanto, a fase final
arranca hoje com a turma
masculina em acção, bem
como a feminina.
Moçambique
conta,
desta forma, com duas selecções em condições de
carimbarem o passaporte para os Jogos Olímpicos
Tóquio-2020, que irão decorrer de 23 de Julho a 8 de
Agosto.

TÉNIS

Disputam-se finais do
Torneio da Independência

Gerson, um dos reforços, já jogou pelos “Mambas”

regressar ao Desportivo, o
avançado Escurinho e o jovem guarda-redes Narciso.
Por seu turno, a Associação Black Bulls, líder do campeonato, também fez mu-

danças. Dois jogadores que
eram pouco utilizados foram
cedidos da equipa de Hélder
Duarte, nomeadamente Daniel Mutambe (Danito), que
vai para a Liga Desportiva de

Maputo, e Buanahaque Paulo
Soares, que segue para reforçar o Ferroviário de Nacala.
Até ao momento não há informação de entrada de novos jogadores.

DISPUTAM-SE hoje, nos
“courts” do Jardim Tunduru, as finais do Torneio da
Independência em ténis,
nas categoriais de singulares
homens, rapazes e raparigas
sub-18.
A primeira final, envolvendo singulares senhoras,
realizou-se no passado domingo. Ilga João não deixou
os seus créditos em mãos
alheias, tendo vencido Sara
Rompaey pelos parciais de
6/2 e 6/0.
As expectativas estão
agora viradas para a final de
“homens”, cujos protagonistas são Feliciano dos Santos e José Cossa. Para chegar

a esta fase, Dos Santos afastou Armando Sigaúque (1/6,
7/5 e 10/7), enquanto Cossa
beneficiava da falta de comparência de Bruno Figueiredo.
Em rapazes sub-18, a final é entre Edilson Rosa e
Luca Figueiredo. Em raparigas, as finalistas são Chirley
Jemusse e Tânia Elísio, ambas se destacaram nas séries
“A” e “B”. Para chegar a esta
fase, Chirley tirou da frente
Kyra Nguenha, enquanto Tânia afastou Siena Figueiredo.
Salientar que o torneio
movimentou igualmente os
escalões de rapazes e raparigas sub-12 e de veteranos.

Feliciano dos Santos, em acção, disputa hoje mais um troféu na final de singulares
homens
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

ONU volta a exigir fim
de embargo a Cuba

Terceira vaga da Covid-19
mais rápida e forte em África

A

VARIANTE Delta, predominante
na segunda vaga
de infecções pelo
novo coronavírus
na Índia, foi detectada
em 14 países africanos e
está a impulsionar uma
terceira vaga de infecções
por Covid-19 no continente, alertou ontem a
OMS.
“Uma mistura de fadiga e novas variantes está

a impulsionar esta onda
(…)”, disse a directora
regional da Organização
Mundial de Saúde (OMS)
para África.
Matshidiso Moeti, que
falava a partir de Brazzaville na conferência de
imprensa semanal sobre a
evolução da pandemia de
Covid-19 no continente,
lembrou que a Covid-19
já causou quase 140 mil
mortes em África, que re-

gista mais de 5,3 milhões
de casos de infecção pelo
novo coronavírus.
“A terceira vaga está
a ganhar velocidade, espalhando-se mais rapidamente, e atingindo (os
países) com mais força”,
afirmou, considerando o
actual cenário “incrivelmente preocupante”.
“Com o rápido aumento do número de casos e de relatos de doen-

SEPULTAMENTO MARCADO PARA 7 DE JULHO

Restos mortais de KK
homenageados em
todo o país
OS restos mortais do
Presidente fundador da
Zâmbia, Kenneth Kaunda (KK), serão enterrados em 7 de Julho próximo. Na quarta-feira,
a urna iniciou uma viagem pelo país para que
os zambianos possam
se despedir do seu líder
histórico.
O herói da luta contra
o colonialismo e a domínio branco na África
Austral “será colocado
para repousar (a 7 de Julho), em uma cerimónia
muito privada, (apenas)
para a família e convidados
seleccionados”,
disse a vice-Presidente
zambiana, Inonge Wina,
à televisão estatal.
O sepultamento será
no cemitério presidencial, no centro de Lusaka, após um funeral de
Estado a ser realizado,
em 2 de Julho, no Estádio dos Heróis Nacionais,
com 60.000 lugares, mas
que, devido à Covid-19,
terá a capacidade bastante reduzida.
Segundo a vice-Presi-

dente, a família solicitou
que os restos mortais de
Kaunda fossem levados
a todas as dez províncias
da Zâmbia, para permitir que os zambianos
prestem as suas últimas
homenagens ao pai da
independência do país.
Essa viagem começou na quarta-feira, em
Choma, sul do país, e
deverá terminar em Lusaka, no dia 5 de Julho.

Kenneth
Kaunda
morreu a 17 de Junho
corrente num hospital
militar de Lusaka, onde
havia sido internado
dias antes com pneumonia. Presidente fundador da Zâmbia, KK
governou o país de 1964
a 1991, quando perdeu o
poder, em eleições multipartidárias, para o líder sindicalista Fredrick
Chiluba.

Guterres denuncia
“círculo vicioso”
da pobreza e da violência
O SECRETÁRIO-GERAL
da ONU, António Guterres, denunciou, ontem, o
“círculo vicioso” da pobreza e da violência, sublinhando a importância
de evitar conflitos através da prevenção.
“A incerteza gerada
pela pandemia (da Covid-19) é explorada por
grupos extremistas que
não hesitam em recorrer
à violência, vários países
deparam-se mesmo com
um círculo vicioso: a
conflitualidade gera pobreza e vulnerabilidades
as quais por sua vez di-

minuem a resiliência das
sociedades e as perspetivas de paz”, disse Guterres.
O chefe das Nações
Unidas sublinhou ainda
que “as novas ameaças
suscitadas pelo terrorismo global e regional se
interligam cada vez mais
com as dinâmicas dos
conflitos”.
“Devemos continuar
a prosseguir todas as vias
diplomáticas suscetíveis
de gerar soluções políticas para os conflitos,
combatendo ao mesmo tempo as suas cau-

sas profundas, mas tão
ou mais importante do
que resolver conflitos é
evitá-los”, acrescentou,
salientando que a prioridade é a prevenção,
nomeadamente com o
reforço da “capacidade
colectiva de antecipar,
prevenir e enfrentar riscos e ameaças, mobilizando governos e a sociedade civil”.
Guterres, que inicia
agora um segundo mandato, participou ainda
ontem, como convidado,
na reunião do Conselho
Europeu. (LUSA)

ças graves, esta nova vaga
ameaça ser a pior de África até agora”, alertou.
A responsável da OMS
considerou que África ainda pode atenuar o
impacto destas infecções
em rápido crescimento,
mas, advertiu, “a janela
de oportunidade está a
fechar-se”.
Neste sentido, sublinhou o apelo urgente
para acelerar a vacinação

e a necessidade de as populações continuarem a
manter medidas de saúde
pública que evitem a propagação da doença.
“África precisa urgentemente de mais milhões
de vacinas. Precisamos de
um ‹sprint›, não de uma
maratona, para proteger
rapidamente aqueles que
enfrentam os maiores riscos. Os casos de Covid-19
estão a ultrapassar as va-

cinações, deixando cada
vez mais pessoas perigosamente expostas”, frisou.
A pandemia de Covid-19 provocou, pelo
menos, 3.884.538 vítimas
mortais em todo o mundo, resultantes de mais
de 179 milhões de casos
de infeção diagnosticados
oficialmente, segundo o
balanço da Agência francesa AFP. -(LUSA)

UA considera
credíveis eleições
na Etiópia
A MISSÃO de observação
enviada pela União Africana (UA) às eleições na
Etiópia,
segunda-feira
realizadas, concluiu que
a votação foi geralmente
“ordeira, pacífica e credível”, apesar dos grandes
desafios operacionais, de
segurança, políticos e de
saúde.
“Não houve nada, a
nosso ver, que perturbasse a realização de eleições
credíveis. A missão felicita, portanto, todos os
etíopes por demonstrarem empenho no desenvolvimento democrático
do país”, afirma a missão
da UA num relatório preliminar divulgado ao fim
do dia de quarta-feira.
A Etiópia realizou eleições gerais e regionais
na segunda-feira, tendo
este sido o primeiro teste eleitoral a que o prietíope,
meiro-ministro
Abiy Ahmed, se subme-

teu desde que chegou ao
poder em 2018, e o seu
cargo deve agora ser validado democraticamente,
caso o Parlamento federal eleito o venha a nomear, como é esperado.
A votação teve lugar sob
a sombra do conflito no
Estado do Tigray, contra
o qual o governo federal
tem mantido uma ofensiva armada desde o início
de Novembro, mas também sob a violência inter-étnica noutras partes da
Etiópia.
A pandemia da Covid-19 e os desafios logísticos também colocaram
grandes desafios à condução normal da votação,
que teve de ser adiada
duas vezes. A União Europeia cancelou a sua missão às eleições em Maio
passado, por considerar
que as “condições necessárias” não tinham sido
preenchidas e por não ter

Novo governo na RCA
A PRESIDÊNCIA da República Centro-Africana (RCA) anunciou
quarta-feira a formação de um novo governo, duas semanas após
a nomeação de um novo primeiro-ministro. Constituído por 31
ministros e um vice-ministro, incluindo muitos elementos novos, o novo executivo é composto por pessoas próximas do Presidente da RCA, Faustin Archange Touadéra, reeleito em Dezembro
de 2020 numa eleição contestada e em que pelo menos um terço
da população não pôde participar devido a uma ofensiva rebelde.
A formação deste novo governo acontece duas semanas depois da
nomeação de Henri-Marie Dondra para primeiro-ministro, em
substituição de Firmin Ngrebada.

Morreu antigo Presidente
das Filipinas

chegado a acordo com as
autoridades etíopes sobre
o seu destacamento.
Em contraste, o Centro Carter, uma organização sem fins lucrativos
fundada em 1982 pelo antigo Presidente dos EUA
Jimmy Carter, enviou
uma missão de observação ao país do Corno de
África.
Apesar de algumas irregularidades, tais como
falhas no número de boletins de voto disponíveis
ou atrasos na abertura de
algumas mesas de voto, a
votação foi, na sua maioria, pacífica.
Enquanto a contagem
decorre, na quarta-feira
o país foi abalado por um
novo episódio no conflito
do Tigray: um ataque aéreo que atingiu um mercado na região e que se
crê ter deixado dezenas
de civis mortos e centenas de feridos. (LUSA)

Cerca de 300 mil
crianças morreram
em conflito
O CONFLITO de 12 anos entre o Exército
nigeriano e grupos “jihadistas” no nordeste da Nigéria causou a morte directa
ou indireta de cerca de 350 mil pessoas,
incluindo 324 mil crianças, segundo uma
estimativa divulgada ontem pelas Nações
Unidas.
“Estimamos que, no final de 2020, o
conflito tenha causado a morte de 350
mil pessoas, incluindo 314 mil de causas
indirectas”, avança o relatório “Survey
of the Development Consequences of the
Conflict in Northeastern Nigeria”, divulgado ontem.
“Estimamos que 90 por cento das
vítimas deste conflito, ou 324 mil, são
crianças com menos de cinco anos”, afirma-se no documento das Nações Unidas.
De acordo com números apresentados regularmente por instituições internacionais, mais de 40 mil pessoas foram
mortas em confrontos durante os 12 anos
do conflito e mais de dois milhões foram
forçadas a abandonar as suas casas.
A insegurança, uma ameaça perene
à segurança alimentar, mas também as
muito precárias condições económicas
e sanitárias nos campos de deslocados,

A ASSEMBLEIA-GERAL da ONU voltou a exigir quarta-feira o
fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba, aprovando uma resolução à qual apenas Estados Unidos e Israel se opuseram. Depois de um ano de pausa devido à pandemia de Covid-19, Cuba
trouxe mais uma vez às Nações Unidas a sua habitual denúncia
do embargo, que desde 1992 é aprovado anualmente com apoio
maioritário da comunidade internacional. Este ano, o texto foi
aprovado com 184 votos a favor, dois contra (Estados Unidos e
Israel) e três abstenções (Colômbia, Ucrânia e Emirados Árabes
Unidos). Em 2019, a última vez em que este recurso foi votado,
o texto recebeu o apoio de 187 dos 193 Estados-membros, mas
com mais um voto contra, o do Brasil, que desta vez não se pronunciou.

O EX-PRESIDENTE das Filipinas Benigno Aquino III morreu
ontem, aos 61 anos, depois de ter sido hospitalizado em Manila,
disseram familiares aos meios de comunicação social locais. De
acordo com o portal de notícias Rappler, o ex-Chefe de Estado
(2010-2016) lutava contra várias doenças desde 2019. Alguns políticos locais expressaram condolências pela perda e elogiaram o
legado que Aquino III deixou durante a sua administração. Popularmente conhecido como “Noynoy”, Benigno Aquino III era
filho da figura da revolução filipina Corazón Aquino, que liderou
o país de 1986 a 1992.

Papa pede decisões
de valentia na Síria
O PAPA Francisco considerou “um escândalo” os 10 anos de
guerra na Síria onde a reconstrução é “refém” de lógicas partidárias e da falta de decisões de “valentia” face a um conflito que
já fez meio milhão de mortos. “O grito que se eleva da Síria está
sempre presente no coração de Deus, mas parece que não chega
ao dos homens que têm em mãos o destino dos povos”, disse o
Papa Francisco na audiência com os representantes da assembleia
anual da Reunião das Obras para a Ajuda das Igrejas Orientais
(ROAC), no Vaticano. No discurso, o pontífice referiu-se também
a outros conflitos, incluindo a crise do Tigray, Etiópia.

Dez militares mortos em
queda de helicóptero
PELO menos 10 militares morreram ontem e 13 ficaram feridos
quando um helicóptero da Força Aérea queniana se despenhou
numa área a cerca de 70 quilómetros de Nairobi, anunciaram as
autoridades. O helicóptero despenhou-se por volta das 09.00
horas locais (08.00 em Moçambique), numa área montanhosa
de Ol Tepesi, no condado de Kajiado, durante um exercício de
treino e por razões ainda desconhecidas. “Infelizmente, após o
acidente sofremos baixas”, disse o porta-voz das Forças Armadas, Zipporah Kioko, especificando que os investigadores estão
no terreno a tentar descobrir a causa do acidente.

Dissidente da UNITA cria
partido político

sem infraestruturas básicas, como água
corrente ou cuidados de saúde, podem
levar a mais de 1,1 milhão de mortes nos
próximos 10 anos, adverte-se no relatório.
A ONU estima que 13,1 milhões de
pessoas vivem em zonas afectadas por
conflitos no nordeste da Nigéria - Borno,
Adamawa e Yobe - das quais 5,3 milhões
estão expostas a insegurança alimentar
e dependem de assistência humanitária
para sobreviverem.
O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que chegou ao poder em 2015
com a promessa de pôr fim à rebelião do
grupo radical islâmico Boko Haram, é fortemente criticado pelo mau desempenho
em termos de segurança, num país de 200
milhões de pessoas, flagelado por conflitos, crime organizado e insegurança.
O grupo radical Estado Islâmico na
África Ocidental (ISWAP), que se separou
de Boko Haram em 2016, controla agora
grandes extensões de território à volta da
região do Lago Chade, onde as pessoas
vivem sob o seu controlo, sem acesso aos
serviços do Estado ou ao apoio das agências humanitárias internacionais. (LUSA)

O ANTGO líder juvenil do maior partido da oposição angolana
Mfuca Muzemba anunciou a criação do seu partido político, denominado Esperança, cujo processo para legalização deu ontem
entrada no Tribunal Constitucional de Angola. Num acto de apresentação do seu projecto político, Mfuca Muzemba, de 39 anos,
que este mês anunciou a sua saída oficial da União Nacional para
a Independência Total de Angola (UNITA), por problemas internos, disse que o objectivo é mudar a forma tradicional de se fazer
política no país e participar nas próximas eleições gerais, previstas para 2022. Segundo o político, a perspectiva do Esperança, um
partido de centro-esquerda, é a de vencer os vários desafios que
“enfermam a sociedade angolana”.

Mais de 50 desaparecidos
após colapso de prédio
CINQUENTA e uma pessoas estão desaparecidas depois do desabamento parcial de um prédio de 12 andares em Miami, Florida,
Estrados Unidos, que causou um morto, disse fonte local à cadeia
de televisão CBS, enquanto as autoridades admitem a possibilidade
de mais vítimas mortais. O canal indicou que, segundo essa fonte,
essas pessoas dadas como desaparecidas não foram ainda localizadas mais de 10 horas depois do desabamento do edifício Champlain
Towers, situado em Surfside, a norte de Miami Beach. “O edifício
está literalmente destruído (…)”, afirmou o “mayor” [presidente
da Câmara Municipal] de Surfside, Charles Burkett, indicando que
o gerente do prédio lhe disse que a torre estava cheia à hora do colapso, pelas 01.30 horas locais (07.30 em Moçambique).

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente

