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PARA VIABILIZAR VENDA DE ENERGIA

Saúde admite criação
de cercas sanitárias
O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) poderá
propor a criação de cercas sanitárias para
travar o alastramento da Covid-19 caso
a tendência de subida de casos, internamentos e óbitos se mantenha crescente
nos próximos dias.
A directora-nacional-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, disse que
o Governo tem procurado manter o equilíbrio entre o bem-estar da população e a
actividade económica, mas, se a situação
epidemiológica o exigir, o país poderá
avançar para medidas mais restritivas.
“Estamos a monitorar a evolução da
Covid-19 e, se houver necessidade de
cerca sanitária, será feita. Mas até ao momento acreditamos que podemos gerir a
situação com as medidas já conhecidas”,
afirmou.
Cercas sanitárias são confinamentos
localizados que são decretados em caso de
aumento exponencial prolongado de contaminações pelo novo coronovírus, que a
causa a Covid-19.
Matsinhe defendeu o reforço das medidas de prevenção como o uso da máscara,
lavagem frequente das mãos e distanciamento. Alertou para que não sejam cometidos erros na prevenção por negligência.
O país tem registado nos últimos dias
reaceleração preocupante da propagação
da pandemia, com uma taxa de transmissão três vezes superior à registada nas
semanas anteriores, além do aumento do
número pacientes internados e óbitos.
A situação é mais preocupante na cida-

O

de de Maputo e nas províncias de Maputo,
Sofala e Tete. Em relação a esta última, as
autoridades já avançaram para o reforço da
testagem como mecanismo para conter a
propagação da doença.
As autoridades registaram até ontem,
28 de Junho, 35 vítimas mortais, o que
corresponde a uma subida de 66 por cento
comparativamente a igual período do mês
passado, quando foram notificados 21 óbitos. O director de Inquéritos no Instituto
Nacional de Saúde, Sérgio Chicumbe, destacou que Moçambique, à semelhança de
outros países da região, regista aceleração
preocupante da pandemia, situação que
exige reforço das medidas preventivas.
Segundo Chicumbe, a subida exponencial que o país regista é indicativa da
existência de vários focos de transmissão,
com os distritos a reportarem infecções e
internamentos devido à doença.
No que diz respeito à actualização diária, as autoridades diagnosticaram 284
casos do novo coronavírus, elevando para
75.422 o cumulativo de pessoas que já foram infectadas.
Entre domingo e ontem, 33 pacientes
com complicações respiratórias deram
entrada nos centros de isolamento, onde,
entretanto, 16 tiveram alta hospitalar, havendo 159 doentes em cuidados hospitalares.
No período em causa, 68 pacientes foram declarados recuperados. Assim, o país
soma 3396 casos activos e 869 óbitos devido à doença.

Unidade de produção de gás natural de Temane, umas das fontes de energia de que o país dispõe

estratégico da empresa na
região.
Estes esforços surgem
numa altura em que a empresa de fundição de alumínio Mozal se encontra a ne-

gociar com o Ministério dos
Recursos Minerais e Energia
melhores alternativas no
fornecimento de electricidade, pois em 2026 termina
o contrato que a empresa

tem com a fornecedora sul-africana Eskom.
Segundo a fonte, já existe
aproximação entre a EDM e
a Mozal, mas trata-se de um
processo complexo, tendo

em conta os condicionalismos exigidos por este tipo de
indústria para o fornecimento da energia eléctrica dentro
das quantidades e qualidade
requeridas.

ENQUANTO O NOVO NÃO CHEGA

Escolas recorrem ao antigo livro da 5.ª classe

Algumas matérias do antigo livro da 5.ª classe transitaram para o novo, esperado até 15 de Julho

O ATRASO da chegada do
novo livro da 5.ª classe ao
país está a forçar as escolas
a recorrer ao antigo manual
do curriculum descontinuado há três anos.

30,00MT

PARA CONTER PROPAGAÇÃO DA COVID-19

EDM reforça interligação
com países da região
REFORÇO e expansão do sistema de
transmissão e interligação com os países vizinhos constitui uma das prioridades da
empresa pública Electricidade de Moçambique (EDM).
Em entrevista ao “Notícias”, Luís Ganje, director
de Operação do Mercado na
EDM, explicou que objectivo
é obter vantagens da quantidade e diversidade de recursos energéticos de que o país
dispõe, desde os não renováveis aos renováveis.
“Basta citar o exemplo
do projecto da Central Térmica de Temane (CTT) de
450MW de capacidade e a
linha de 650 km (400KV)
entre Temane e Maputo, por
onde a energia possa ser escoada para a região, através
da África do Sul. Um outro
empreendimento diz respeito à interligação com o Malawi, a partir de Tete (cerca
de 200 quilómetros de linha
a 400KV)”, disse.
Ganje afirmou que o reforço do corredor norte, no
troço Chimuara-Alto Molócuè a 400KV (450km), o
projecto da Central Solar de
Metoro e outras iniciativas
já em fase avançada de desenvolvimento serão cruciais para o posicionamento

l

O POSTO fronteiriço de Ressano Garcia, na província de Maputo,
passou desde ontem a funcionar das 06 às 20 horas para o despacho
migratório dos viajantes que pretendem sair do país e para os que
se deslocam em sentido inverso. O atendimento só encerra após o
término do despacho migratório dos cidadãos vindos da África do
Sul. Esta actualização visa adequar o funcionamento deste posto ao
da contraparte sul-africana, alterado no contexto das medidas da
prevenção da Covid-19. Os camiões de transporte de mercadoria
continuarão, entretanto, a transitar normalmente nos dois sentidos
até às 23 horas, sem quaisquer impedimentos.

A informação foi partilhada ao “Notícias” pela
porta-voz do Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH),
Gina Guibunda, explican-

do que, apesar de descontinuado, o antigo manual
contém matérias que ainda
podem ser aproveitadas.
“Há conteúdos do antigo manual que constam do

Mais de 100 detidos
por violação das medidas
Pág. 3
contra Covid-19
Grave crise abala o Turismo

novo livro e, claramente,
são esses que deverão ser
usados para que o processo de ensino e aprendizagem (na quinta classe) não
pare”, explicou.
Em 2018, o sector da
Educação decidiu reformar
o curriculum do ensino primário, mas só a partir deste
ano a mudança se reflecte
na 5.ª classe.
Os novos prazos para a
chegada do livre ao país, segundo a porta-voz do MINEDH, apontam para 15 de
Julho.
“Este material devia ter
chegado ao país, mas devido à pandemia da Covid-19
está atrasado. Pensamos
que até segunda quinzena
de Julho o livro estará no
território nacional, para depois ser alocado às províncias e mais tarde às crianças”, disse. Anotou que este

problema não está a afectar
ainda o processo de ensino
e aprendizagem dos alunos
da 5.ª classe, uma vez que,
devido à Covid-19, o sector
decidiu introduzir o ensino
híbrido este ano, em que
os alunos aprendem em simultâneo os conteúdos do
nível anterior e os do ano
lectivo 2021.
“Pretendemos, com o
ensino híbrido, que os alunos desenvolvam competências básicas para poderem avançar. A situação da
pandemia está complicada
e não sabemos quando vai
terminar”, disse.
Indicou que, se a evolução epidemiológica for
favorável, o sistema de ensino poderá estabilizar-se e
voltar a fluir normalmente a
partir de 2022, com o retorno ao calendário escolar do
modelo anterior.

Os secadores de mãos não são eficazes para matar o novo coronavírus.
Para se proteger do novo coronavírus, você deve lavar as mãos frequentemente com solução de álcool ou sabão. Uma vez limpas, pode secar as
suas mãos usando toalha de papel ou um secador de ar quente.

CERCA de 30 anos depois
do fim do regime do “apartheid” e 27 de democracia
multirracial, o Ministério
Público sul-africano e uma
equipa de elite da Polícia
vão criar uma unidade especial conjunta para tratar
de crimes cometidos durante o regime segregacionista do “apartheid” (19481994), ainda não julgados,
anunciou ontem o governo
sul-africano.
O objectivo da nova unidade será reabrir casos que
remontam ao início dos
anos 1960 e “assegurar que
os responsáveis por crimes
sejam responsabilizados em
processos justos e transparentes”, indicou o governo
sul-africano num comunicado citado pela agência
EFE.
“Os autores dos crimes
hediondos trazidos à luz
pela Comissão da Verdade
e Reconciliação (TRC, na
sigla em inglês), no final

dos anos 1990, em breve
enfrentarão o peso da lei”,
anuncia-se na declaração
oficial.
Com esta decisão, o governo do Presidente Cyril
Ramaphosa dá expressão a
uma iniciativa lançada pela
procuradora-geral da África do Sul, Shamila Batohi,
com o apoio da unidade de
Polícia de elite Hawks, que
se dedica a investigações
complexas
consideradas
prioritárias.
Por iniciativa de Batohi,
o número deste tipo de casos sob investigação aumentou de quatro para 53
no ano passado.
Apesar deste aumento,
a maioria dos crimes que a
Comissão da Verdade e Reconciliação
recomendou
para investigação no final
do seu trabalho - cerca de
300, no total - continua por
averiguar, após mais de 27
anos de democracia.
A comissão, criada sob

a presidência de Nelson
Mandela (1994-1999) e presidida pelo Prémio Nobel
da Paz arcebispo Desmond
Tutu, foi a tentativa da nova
África do Sul democrática
de trazer à luz do dia os crimes cometidos por todas as
partes durante o período do
“apartheid”.
Embora a população negra e mestiça da África do
Sul estivesse sob o domínio
da minoria branca há séculos, as leis que começaram
a entrar em vigor em 1948 e
moldaram o sistema segregacionista do “apartheid”
fizeram da África do Sul um
dos regimes mais cruéis e
racistas do mundo.
O desmantelamento da
segregação racial começou
no início dos anos 1990 do
século passado e as primeiras eleições democráticas e
multirraciais só se realizaram em 1994, com a vitória
histórica de Nelson Mandela. - (LUSA)

BREVES

Presidente do TA inaugura
Cartório do Tribunal Fiscal
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Plano de restauração reduz
dependência do mangal Pág. 26

RAS cria unidade
especial para investigar
crimes do “apartheid”

A PRESIDENTE do Tribunal Administrativo e do Conselho Superior
da Magistratura Judicial Administrativa, Lúcia Maximiano do Amaral, dirige amanhã, na cidade de Xai-Xai, em Gaza, a cerimónia de
inauguração das instalações do Cartório de Gaza do Tribunal Fiscal.
Na quinta-feira, a magistrada lança na mesma urbe a primeira pedra
para a construção das futuras instalações do Tribunal Aduaneiro de
Gaza, actividade que se enquadra nos esforços para o fortalecimento
da presença da jurisdição administrativa nesta região do país.

Narciso Matos novo
PCA da BIOFUND

Construção de aquedutos
condiciona tráfego na EN6

O ACADÉMICO Narciso Matos acaba de ser
eleito novo presidente do Conselho de Administração (PCA) da Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), no quadro
da renovação dos órgãos sociais da instituição.
Matos, que substitui Abdul Magid Osman, assume o cargo numa altura em que a fundação
regista crescimento institucional e aumento da
capacidade de mobilização de recursos para a
conservação da biodiversidade no país.

O TRÁFEGO na Estrada Nacional Número Seis (EN6), que
liga a cidade da Beira e a fronteira de Machipanda, com
o Zimbabwe, estará condicionado a partir de amanhã e
por um período de 60 dias, concretamente no troço entre o rio Púngoè e a vila de Nhamatanda, na província de
Sofala. A situação deve-se a obras de colocação de dois
aquedutos para aumentar a vazão das águas pluviais. A
Administração Nacional de Estradas refere que, durante
os trabalhos, a circulação será feita através de um desvio
aberto na zona.
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PRIMEIRO PLANO

TERRORISMO EM CABO DELGADO

Os traumas de quem viu e escapou da barbárie

Simon Nantungo e a família fugiram de Macomia

ALCIDES TAMELE

P

ASSAVAM poucos minutos das quatro horas da manhã do dia
4 de Maio de 2020,
quando os habitantes
da povoação de Litamanda, posto administrativo de
Chai, distrito de Macomia,
começaram a ouvir tiros de
metralhadoras, cuja origem
desconheciam.
Ninguém sabia ao certo o
que estava a acontecer, mas
porque já há muito se ouvia
falar de ataques terroristas,

Simon Cassiano Nantungo,
44 anos, levantou-se e, com
a esposa, Catarina Patrício,
acordaram os sete filhos e
fugiram para a mata.
Catarina foi alvejada
num braço. O projéctil entrou e saiu. O ferimento sarou, mesmo sem tratamento
médico, durante o período
que ficou na mata.
Depois que conseguiu
escapar da aldeia, Simon
Nantungo deixou a familia
na floresta e iniciou a viagem para a cidade capital da
província de Cabo Delgado.

Grande parte do percurso,
de Macomia, Quissanga até
Pemba, foi feita à pé, porque
não circulava nenhuma viatura e o percurso era feito,
principalmente, pela mata.
Na capital provincial,
Nantungo conseguiu comunicar o sucedido a familiares. Neste contexto de
aflição, a sogra que vive na
vila municipal de Boane,
província de Maputo, lhe
enviou 5000 meticais. Com
este valor foi buscar a família, que deixara nas matas
de Macomia, para Namapa,

província de Nampula.
Já em Nampula, a sogra
voltou a enviar 14 mil meticais, com os quais pagou
o transporte para a esposa
e os sete filhos para Maputo, concretamente, Boane,
onde se encontram, actualmente, abrigados.
Porque o valor era insuficiente para incluir a sua
passagem, disse ter vendido
os 90 quilogramas de arroz e
cinco litros de óleo que recebeu para a sua subsistência.
“Vendi 50 quilogramas

de arroz a dois mil meticais
e os restantes 40 a 1750. O
óleo vendi a 500 meticais e
só depois disso é que segui a
minha família até aqui, onde
me encontro e ainda sem saber como recomeçar a vida.
Não tenho nada”, lamentou
Nantungo, acolhido pela sogra, no bairro Paulo Samuel
Kankhomba, em Boane.
Simon C. Nantungo e esposa, casados desde 2000,
conseguiram salvar os bens
mais preciosos, as suas vidas e dos filhos, mas perderam tudo, casa, machamba,
comida e outros haveres, e,
mais importante, parentes,
vizinhos e amigos. No chão
da agora distante Litamanda
ficaram para sempre muitos
conhecidos, uns mortos a
tiro e outros decapitados.
Soube também que todas as casas da sua povoação e outras infra-estruturas tinham sido incendiadas
e algumas pessoas foram
levadas pelos terroristas,
apelidados de “Al Shabaab”
pela população de Cabo Delgado.
“Não tenho saudades da
minha terra. O que lá testemunhei não me faz querer
voltar, enquanto a situação
de segurança não estiver
restabelecida”, disse.

do distrito e decapitarem
dezenas de pessoas indiscriminadamente.
Assumane conta que
fugiu de Mocímboa da
Praia para o distrito de
Nangade com o marido e os
quatro filhos na boleia de
um particular. De Nangade
foi para Mueda e mais tarde
Montepuez, de onde viajou
para Maputo, Boane.
Acolhida na casa da
mãe, Sófia Fazil, Fátima
Assumane conta que a violência terrorista provocou
prejuízos materiais e financeiros na vila-sede de
Mocímboa da Praia e milhares de pessoas ficaram
sem seus bens.

O marido ficou em
Nangade, supostamente, a
avaliar o desenrolar da situação e determinar se há
possibilidade de um eventual retorno às suas origens.
Tal como Nantungo e
Assumane, 32 famílias, que
perfazem 84 pessoas, foram acolhidas por parentes
e amigos no bairro Paulo
Samuel Kankhomba, no
Município de Boane.
Muitos destes agregados vivem em condições
precárias, dadas as dificuldades por que passam
as famílias acolhedoras, na
sua maioria, veteranos da
luta de libertação nacional.

CRESCE NÚMERO
DE DESLOCADOS
O Escritório das Nações
Unidas para a Coordenação
de Assuntos Humanitários
(OCHA) divulgou, recentemente, um relatório que
chama atenção para o facto
de estar a aumentar o número de deslocados no país.
O número de pessoas
deslocadas
internamente pela violência terrorista
aumentou de 172.000, em
Abril de 2020, para mais de
732.000 pessoas, até ao final
de Abril de 2021, um terço
das quais teve de fugir de
onde estava.

OUTROS
PROTAGONISTAS, MESMO
DRAMA
Fátima Assumane, 44
anos, fugiu de Mocímboa
da Praia, dias antes de os
terroristas voltarem a atacar e tomarem a vila-sede
Fátima Assumane trouxe as filhas e deixou o marido em Nangade

Município tem terrenos
caso famílias precisem
O MUNICÍPIO da Vila de Boane
afirma ter conhecimento destas famílias de deslocados e que
inclusive já identificou uma
área para atribui-las, bastando
manifestarem interesse.
“Temos condições para
estas 32 famílias erguerem as
suas habitações, mas precisam
decidir se querem permanecer
aqui. Neste momento, estão na
expectativa de uma melhoria
da situação em Cabo Delgado,
mas logo que se decidirem, vamos atribuir espaços”, garantiu o presidente do Município
de Boane.
Jacinto Loureiro disse que
está a acompanhar a situação
há mais de cinco meses e, logo
que o chefe da localidade onde
as famílias se encontram prestou a informação, deslocou-se

ao local para se inteirar das
condições.
“Numa primeira fase prestamos apoio em bens alimentares, cobertores e utensílios
domésticos para permitir que
as famílias pudessem ter aconchego. Esta acção foi feita em
parceria com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD)”,
disse.
Segundo o edil de Boane,
estas famílias receberam, de
uma organização não-governamental, material escolar
para que filhos prossigam com
os estudos.
“A maioria destas crianças
já está inscrita nas escolas Primária Antigos Combatentes e
Secundária da Massaca”, afirmou.

Município de Boane garante ter espaço para os deslocados

Necessário apoio para
restaurar confiança

INGD não tem condições
para assistência permanente
O DELEGADO do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco
de Desastres (INGD) na província
de Maputo, Amir Abdula, afirmou
que a instituição tem conhecimento da presença de deslocados nesta
região, mas, neste momento, não
possui condições para prestar as-

sistência permanente às famílias.
“Os deslocados estão na vila de
Boane, localidade Eduardo Mondlane, no bairro Paulo Samuel
Kankomba. Há também uma família no bairro Mussumbuluco, no
Município da Matola”, disse o delegado.

No total, segundo referiu, foram
registadas 33 famílias, correspondentes a 84 pessoas, nos dois municípios, com origens em diversos
distritos da província de Cabo Delgado, vítimas de acções terroristas.
Dada a insuficiência de fundos
para a assistência permanente, dis-

se Abdula, estas famílias receberam, na primeira semana de Junho
corrente, “kits” compostos por diversos produtos, entre os quais 25
quilogramas de arroz, três de açúcar, três de feijão, dois de sal, seis
latas de sardinha, dois litros de óleo
e cinco barras de sabão.

Ataques destroem infra-estruturas
A PROVÍNCIA de Cabo Delgado enfrenta violência terrorista desde 5 de Outubro de 2017, quando
desconhecidos atacaram a vila de Mocímboa da
Praia. As acções estenderam-se a outros distritos, a maioria da costa a norte de Pemba, entre

os quais Palma, Macomia e Nangade, Quissanga.
Os ataques causaram a destruição de infra-estruturas públicas e privadas, habitações particulares e a deslocação de milhares de pessoas
das suas casas para outras zonas ou províncias

seguras.
O ataque à Palma, a 24 de Março, levou a petrolífera francesa Total, agora denominada TotalEnergies, a suspender as operações das suas actividades na península de Afungi.

Efraime Boia Júnior defende que os deslocados precisam de assistência

O
PSICO-TERAPEUTA,
Boia Efraime Júnior, defende a necessidade de se
prestar assistência a estas famílias de modo que,
ainda cedo, possam restaurar a confiança e estar
em condições de reiniciar
a vida em qualquer parte
onde estejam.
O especialista afirma que estas pessoas podem sofrer “stress” pós-traumático (PTSD), com
sintomas de intrusão,
sensibilidade
aguçada,
isolamento, dissociação,

depressão mórbida, como
uma das principais manifestações psico-traumáticas resultante do deslocamento forçado, das
experiências vividas de
guerra e morte de pessoas
próximas.
Segundo Júnior, factores como o pós-deslocamento
influenciam
o PTSD - dificuldade de
sobrevivência nos centros
de recepção superlotados,
falta de expectativa em
relação ao futuro, incapacidade de serem donos do

seu próprio destino, falta
de confiança nas autoridades e, por extensão, em
si próprios em termos de
protegerem cabalmente
a população e/ou de terminarem rapidamente a
guerra.
“Também podem ter
sintomas físicos e mentais relacionados com
a depressão e ansiedade. Manifestações físicas
de problemas mentais
(somatoforme) são frequentes neste tipo de experiências”, disse o psico-terapeuta.
Na sequência, acrescentou, uma intervenção é necessária para
instaurar rapidamente a
“normalidade” e a rotina
diária, e dar uma perspectiva de médio a longo
prazo as pessoas. “Assim,
a construção de casas, a
atribuição de áreas para
agricultura, proporcionar empregos, acesso a
educação, saúde e actividades de geração de rendimento são essenciais”,
acrescentou.
Para o psico-terapeuta é ainda necessária uma
triagem para identificar
casos graves de PTSD e
outros transtornos mentais para o seu atendimento por especialistas
de saúde mental.
“Para todos os outros
que não têm sintomas
graves, deve se considerar uma bênção e criar
condições para a sua correcta normalização”, defendeu.
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Relativa estabilidade
de preços no “Grossista”

Cidadãos ignoram medidas de prevenção da Covid-19

Detidos 129 indivíduos
por violar medidas
contra Covid-19

C

ENTO e vinte nove
indivíduos recolheram, de quinta-feira a
domingo, às celas de
diferentes esquadras
da Polícia, na cidade de Maputo, por violação das medidas
de prevenção da Covid-19, entre as referentes à proibição de
ajuntamentos.
Os indiciados foram detidos na sequência da realização
da “Operação Independência”, levada a cabo por equipa
multissectorial composta pela
Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) e as
polícias de Protecção e muni-

cipal, com o objectivo de disciplinar os que transgridem as
normas.
Durante a operação, um
total de 328 estabelecimentos
comerciais foi fiscalizado, dos
quais 223 são do sector de restauração, 95 comercial, 21 salas
de eventos, entre outros.
Dentre as irregularidades
verificadas destaque vai para a
superlotação, funcionamento
fora do horário estabelecido,
falta de condições de higiene
para a realização de eventos,
poluição sonora, exercício ilegal de actividade, entre outras.
Segundo Egas Mazivile, de-

legado da INAE na cidade de
Maputo, houve aumento do
incumprimento das medidas
de prevenção do novo coronavírus durante as festividades do
Dia da independência nacional,
que se assinalou a 25 de Junho.
“Na capital encerramos
dois estabelecimentos comerciais por diversas infracções.
Recebemos cinco denúncias
pululares, das quais três notificavam a realização de festas
de casamento com elevado
número de participantes e dois
casos de incumprimento do
horário do fecho dos empreendimentos”, sublinhou.

Por sua vez, Goxenh Uchovane, delegado da INAE na província de Maputo, indicou que
a entidade tem vindo a registar
aumento de casos de realização
de festas de casamento em restaurantes e hotéis, que reúnem
mais de 100 pessoas, violando
o decreto do Conselho de Ministros sobre o combate à pandemia.
“Suspendemos a realização
de oito festas, incluindo duas
de casamento, onde verificamos situações de aglomerações e falta de uso de máscaras
de protecção facial”, avançou
Uchovane.

OS preços de alguns produtos,
com destaque para os frescos,
estão a registar uma relativa
estabilidade no Mercado Grossista do Zimpeto, na capital,
com a entrada de mercadoria
proveniente das províncias de
Maputo e Gaza.
O facto está a animar os
comerciantes que, tal como
afirmaram, com as restrições
na África do Sul devido à pandemia da Covid-19 têm sido
difícil importar deste país vizinho, como tem acontecido.
Actualmente, o preço
de 10 quilogramas de batata
reno, por exemplo, varia entre
230 e 380 meticais, contra os
anteriores 300 e 550 meticais
registados há dois meses. O
tomate é vendido entre 300
e 550 meticais, produto que
chegou a ascender aos 900
meticais até recentemente.
A cebola varia entre 230
e 400 meticais por saco de 10
quilogramas. Outros produ-

tos, como feijão verde, cenoura, pepino e alho, geralmente, vendidos a retalho,
igualmente, registaram uma
queda.
Júlio Langa, vendedor,
disse que neste momento está
a vender tomate nacional proveniente de Catuane, província de Maputo, porque há disponibilidade deste produto.
“É verdade que tenho recebido produto importando,
mas enquanto não aparece
vou vendendo o nacional.
Aliás, posso dizer que o nosso
produto tem mais qualidade a
avaliar pela procura”, disse.
Carla Gujamo, igualmente vendedora, afirma que por
ter estabelecido contactos com
os transportadores e farmeiros
tem estado a receber, constantemente, produtos.
“Não comecei a vender
produtos das nossas machambas porque ainda consigo receber da África do Sul. Tenho

estado a contactar os sul-africanos para me garantirem
abastecimento permanente”,
disse.
Raul João, também vendedor, disse em contacto
com a nossa Reportagem que
o “Grossista” está a registar
preços relativamente baixos porque está devidamente
abastecido, tanto por produtos
nacional como importado.
No entanto, Ester Isabel,
administradora do “Grossista”, confirmou que o mercado
está bem abastecido e, por isso,
os produtos estão a um preço
relativamente baixo que há algum tempo.
“Na verdade pretendemos
servir bem os nossos utentes,
daí que quanto mais baixos
forem os preços, melhor para
nós. Não queremos, igualmente, que os comerciantes
acumulem prejuízos, mas os
clientes estão em primeiro lugar”, disse.

de Moçambique (PRM), na
província de Maputo, indicou que o indiciado se encontra detido no Comando
distrital de Marracuene e
nega as acusações que recaem sobre ele.
A PRM reportou, igualmente, que indivíduos desconhecidos e a monte assassinaram uma idosa, de 60
anos, no bairro 25 de Setembro, no distrito de Boane.
O corpo da vítima foi
encontrado com sinais de

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
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA

Vigilante mata
colega de trabalho
UM vigilante foi baleado
mortalmente no domingo,
no distrito de Marracuene,
na província de Maputo, por
um colega de trabalho, após
um desentendimento passional.
O indiciado baleou o seu
colega após tê-lo encontrado
com a sua namorada no seu
quarto, num condomínio
onde trabalhavam como seguranças.
Carmínia Leite, porta-voz da Polícia da República
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POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

agressão e com os braços e
pernas atados, tendo sido
removido para a morgue do
Hospital Provincial da Matola (HPM).
Suspeita-se que o crime
teria sido cometido por dois
indivíduos provenientes da
província de Gaza, que viviam com a idosa e lhe prestavam serviços.
A porta-voz indicou que
diligências estão em curso
visando identificar e deter os
suspeitos, ora foragidos.

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

PROJECTO DE ACESSO À ÁGUA EM PEQUENAS CIDADES E VILAS RURAIS
(P 173518)
Quadro Gestão Ambiental e Social (QGAS)

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 11

RELATÓRIO DISPONÍVEL PARA COMENTÁRIOS
O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
(MOPHRH) e por intermédio da Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) está a preparar
o Projecto de Acesso à Água em Pequenas Cidades e Vilas Rurais (P 173518), em conjunto de 27 vilas e pequenas
cidades Vilas Rurais e 30 localidades com o objectivo de aumentar o acesso e melhorar a provisão de serviços de
água e saneamento em pequenas cidades e vilas e áreas rurais seleccionadas nas Províncias de Zambézia e Nampula.
Estas províncias, conjuntamente, apresentam as taxas mais baixas de acesso à água e níveis de pobreza mais altos
no País. Diante da Estratégia Nacional de Recursos Hídricos, o GdM comprometeu-se em alcançar, até 2030, o acesso
universal e equitativo a água potável segura e acessível e obter acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos
para todos, por forma a responder ao Quadro dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Este Projecto
concorre para o financiamento do Banco Mundial (BM) por meio de Financiamento de Projectos de Investimento
(FPI), sendo necessária à sua concepção e execução de acordo com as Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Quadro
de Políticas de Gestão Ambiental e Social (QPGAS) do Banco Mundial.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 2, artigo 64 ambos 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 que foram adjudicados os seguintes objectos de contratação:

Lotes

Empresa
Adjudicada

Valor de Adjudicação
com IVA incluso

O QGAS e o QPR baseiam-se fundamentalmente nas orientações previstas no Quadro de Gestão Ambiental e Social
e Quadro de Políticas de Reassentamento para Operações de Projectos de Investimento (Banco Mundial, 2018), na
legislação ambiental aplicável vigente no País e convenções internacionais aplicáveis ratificadas pelo País).

Lote 1- Prestação de serviços de assinatura
de jornal;
lote 2- Inserção de anúncios e publicidades

CANAL I, LDA

Lote 1: 36.900,00MT
Lote 2: 219.375,00MT

Neste âmbito, ao abrigo das políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial do Diploma Ministerial
no 130/2006, são convidadas as Partes Interessadas e Afectadas (PIA’s) a participarem nas reuniões de divulgação
do projecto, via online, devido ao actual Estado de Calamidade Pública no País, decretado devido à pandemia da
COVID-19, a partir da plataforma:

lote 1- Prestação de serviços de assinatura
de jornal;
lote 2- Inserção de anúncios e publicidades

S.T. PROJECTO E
COMUNICAÇÃO

Lote 1: 27.500,00MT
Lote 2: 210.000,00MT

lote 1- Prestação de serviços de assinatura
de jornal;
lote 2- Inserção de anúncios e publicidades

MAGAZINE
MULTIMÉDIA, SA

Lote 1: 48.000,00MT
Lote 2: 175.984,38MT

Objecto

Concurso OM - 12/0147/
AD/06/21

https://whereby.com/mr-consultoria
As informações de base sobre o projecto poderão ser obtidos junto a Administração de Infra-estruturas de Águas e
Saneamento – AIAS e estão disponíveis para consulta e comentários na internet, no portal: https://www.aias.gov.mz

Serviços de assinatura
de Jornais e anuncios
publicitários

lote 1- Prestação de serviços de assinatura
de jornal;
lote 2- Inserção de anúncios e publicidades
lote 1- Prestação de serviços de assinatura
de jornal;
lote 2- Inserção de anúncios e publicidades

1) Maputo
Projecto de Acesso a Água em Pequenas Cidades e Vilas Rurais (P 173518)
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS);
Av. Eduardo Mondlane; n.º 1352;
Telefone: +258 21 321 838; +258 84 300 8126
Email: aias@aias.gov.mz
http://www.aias.gov.mz

Mário Jorge Rassul
Tel. +258 87 306 9341/+258 82 306 9340
Consulta.pub@gmail.com

MEDIACOOP, SA

Lote 1 - Prestação de serviços de assinatura
de jornais electrónicos

ECRAN

lote 1- Prestação de serviços de assinatura
de jornal;
lote 2- Inserção de anúncios e publicidades

SOICO

Lote 2- Inserção de publicidades

A pedido das partes interessadas, poderá ser enviado o Sumário Executivo do QGAS do projecto e caso queiram
estabelecer contacto com o consultor a respeito de qualquer questão adicional, poderão fazê-lo através dos meios
abaixo indicados:

NOVO MEDIA,
SARL

RÁDIO ÍNDICO

Lote 1: 8.900,00MT
Lote 2: 222.300,00MT

Lote 1: 53.800,00MT
Lote 2: 234.000,00MT
Lote 1: 313.700,00MT

Lote 1: 10.720,00MT
Lote 2: 2.451.150,00MT

Lote 2: 369.720,00MT

Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11
2° Andar ao lado da Sala de Formação
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo

6965

6319
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Acesse https://t.me/Novojornal
Terça-feira, 29 de Junho de 2021

ECONOMIA

Crises de magnitude
variada abalam turismo

O

SECTOR do Turismo em Moçambique
está exposto a uma
série de crises de diversas magnitudes,
incluindo desestabilização
económica, conflitos armados, eventos derivados das
mudanças climáticas, epidemias e, recentemente, a
pandemia de Covid-19.
A informação foi partilhada recentemente, em
Maputo, pela Ministra da
Cultura e Turismo, Etelvina
Muterula, no encerramento
de uma reunião virtual dos
ministros responsáveis pelo
Ambiente, Recursos Naturais e Turismo da Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC).
Na ocasião, a governante
referiu, a título de exemplo,
que entre 2011 e 2018, a Organização Mundial da Saúde
acompanhou cerca de 1500
eventos epidémicos e pandémicos, entre os quais a
ébola, zika, febre amarela,
Covid-19, entre outros em
mais de 170 países e que tiveram efeitos negativos no
turismo.
Muterula, ressaltou que o
sector do turismo conseguiu
resistir às suas consequências salientando, contudo,
que os impactos da Covid-19
“resultaram numa das mais
profundas crises da história, com um declínio, à nível mundial, estimado em
75 por cento na chegada de

09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

62,75

64,00

62,90

64,15

62,90

64,15

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

62,60

63,85

62,60

63,85

62,60

63,85

ECOBANK

62,70

63,95

62,75

64,01

62,75

64,00

FIRST CAPITAL BANK S.A.

62,65

63,89

62,65

63,89

62,65

63,89

FNB

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

MZB

62,60

63,85

62,90

64,15

62,90

64,15

SGM

62,80

64,06

62,80

64,06

62,80

64,06

UBA

62,65

63,90

62,85

64,11

62,85

64,11

ÚNICO

62,85

64,11

62,85

64,11

62,85

64,11

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

62,68

63,93

62,70

63,95

62,70

63,95

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,31

63,33

63,33

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 28.06.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

62,70

MÉDIA

63,95

63,33

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
28 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
7 dias
400,00
13,25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(a)
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Taxa
Overnight
11.781,64
10,25%
0,00
16,25%

ticos no universo de 6708,
tendo afectado 18.470 trabalhadores”, disse.
Indicou que a região tem
sido ciclicamente afectada,
com o impacto devastador
dos ciclones tropicais, tal
como aconteceu em 2019
com os ciclones Idai e Kenneth, que atingiram países
da região, “deixando um

rasto de destruição que se
resumiu na perda de cerca
de 800 vidas humanas, 2500
pessoas feridas e perto de
três milhões afectados”.
Segundo ela, relativamente a caça furtiva, a região
regista um índice significativo de casos de exploração
ilegal dos recursos de vida
selvagem, assim como tra-

fico dos produtos proibidos.
“Entretanto,
notamos
que apesar da ocorrência
de diversas emergências de
saúde pública e outros eventos sociais e naturais negativos o turismo conseguiu resistir às suas consequências,
pelo que podemos afirmar
que este é um sector resiliente”, disse.

Sector primário sustenta
crescimento da economia
sector agrícola ter contribuído
com 23.5% no crescimento da
economia nacional, os restantes
sectores como o dos transportes,
comunicações, hotelaria e restauração registaram retracções
tendo, o sector mineiro, se destacado, ao apresentar 18.1% de
crescimento negativo.
“Prevemos que a economia
registe um crescimento de 2.5%
este ano, considerando a recupe-

ração significativa demonstrada
no primeiro trimestre”, afirmou,
acrescentando que “os números
do PMI em Moçambique revelam
que, de forma generalizada, as
transações comerciais aumentaram de 49.1 para 51.3 em Março e
Abril, respectivamente”.
Um inquérito realizado pelo
Instituto Nacional de Estatística
(INE) revelou que as empresas,
para além de preverem que a

O FNB Moçambique antevê uma recuperação da economia como resultado da flexibilização das restrições associadas ao combate à Covid-19

economia recuperará ao longo
dos próximos 12 meses, em Moçambique a procura continuará a
ser menor comparativamente ao
final do ano passado, principalmente nos sectores da restauração, hotelaria e serviços relacionados. As estatísticas apontam
igualmente que os indicadores
de confiança no sector de transportes e logística apresentam,
actualmente, os níveis mais baixos dos últimos três trimestres.
Kavishe afirma que, com
base nestes inquéritos, existe
uma grande probabilidade da
recuperação da economia moçambicana, em 2021, não ser
transversal a todos os sectores.
“Tomando como base as
nossas projecções deste ano, o
sector primário irá provavelmente liderar os resultados positivos e o sector agrícola apresentará, igualmente, ganhos
significativos. Prevemos também que a despesa fiscal contribua de uma forma significativa
no apoio ao sector da construção. Portanto, neste momento,
mantemos a nossa previsão de
crescimento anual de 2.5% para

sua produtividade, por forma a gerar-se matéria-prima
em quantidade para o funcionamento de outras fábricas
construidas na província da Zambézia”, disse.
Judith Mussacula afirmou que o empreendimento vai
impulsionar o desenvolvimento económico da região,
através da geração de renda para os produtores, “o que vai
catalisar as respostas sociais na melhoria das condições de
vida”.
“Com a conclusão de outras duas fábricas de processamento de arroz em construção, a província da Zambézia
vai contar muito em breve com um total de cinco unidades de processamento deste cereal. As duas fábricas estão
em construção nos distritos de Nicoadala e Maganja da
Costa. Estas vão se juntar às de Namacurra e Quelimane, o
que vai gerar mais postos de emprego”, frisou.
Assegurou que a baixa Zambézia, que compreende

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

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

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

Taxa
13,25

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

128.485,73
6.901,28

3.665,47
13,36%

2.709,26
13,39%

44.484,19
13,28%

Data da última venda

28-jun-21

23-jun-21

23-jun-21

28-jun-21

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

Data da última compra

11-out-16

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

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
Taxa Média Ponderada
13,30%

Total / Média

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.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-06-2021 A 30-06-2021)

os distritos de Nicoadala, Namacurra, Maganja da Costa,
Morrumbala, Mopeia, Inhassunge, Chinde e Quelimane,
tem um papel crucial para a produção da matéria-prima
para essas fábricas.
Segundo ela, as condições agro-ecológicas são excelentes para a produção de arroz e outras culturas, por isso,
o governo está a investir em sistemas de irrigação.
Entretanto, o proprietário da fábrica, David Reis, disse, na ocasião, que a instalação daquela unidade surge na
sequência da constatação de que muitos produtores de
arroz não têm acesso à colocação da sua matéria-prima
no mercado.
“Toda a região do Vale do Zambeze tem muita matéria-prima, por isso apostamos na industrialização do arroz
para criarmos uma marca própria e competir no mercado
nacional e não só”, afirmou.

Total / Média

44.484,19
13,28%

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
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
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
3,29
0,00
0,00
3,29
Taxa Méd. Pond.
12,35%
12,35%
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00

(b) Bilhetes do Tesouro.

o ano de 2021.”
Por seu turno, Janine Goosen, directora da Banca Corporativa e de Investimentos do
FNB Moçambique, instituição do
grupo RMB, afirmou que o banco prevê que a recente decisão
do governo na flexibilização das
restrições associadas ao combate
à pandemia, impulsionará a recuperação económica no segundo semestre do ano.
“Para o FNB Moçambique
2021 é um ano de investimento, dando continuidade à implementação do programa de
transformação e de capacitação,
como previsto”, disse.
Ela frisou, igualmente, que a
sua instituição continua a reforçar o compromisso de apoiar o
crescimento dos diversos sectores da economia nacional, “através da actualização das nossas
plataformas digitais, da disponibilização de serviços financeiros de excelência bem como de
soluções holísticas aos nossos
clientes e às suas cadeias de valor, para operarem eficientemente no “novo normal, quer a
nível nacional ou internacional”.

63 dias

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

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

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

Quelimane conta com fábrica
de processamento de arroz
UMA fábrica de processamento de arroz, com capacidade de produção de oito toneladas diárias, entrou ontem
em funcionamento na cidade de Quelimane, província
da Zambézia. Para a instalação da fábrica, a Agência do
Zambeze desembolsou mais de 23 milhões de meticais,
financiamento concedido a um empresário local para
promover a produção, processamento e comercialização
deste cereal.
A Secretária de Estado na Zambézia, Judith Mussacula,
que inaugurou ontem o empreendimento fabril, disse que
aquela unidade de processamento coloca “muitos desafios ao governo e produtores de arroz no que se refere à
disponibilização da matéria-prima.
“Parte considerável do nosso investimento, nos
próximos anos, deverá ser direccionado à massificação da produção de arroz, para além de incrementar a

182 dias
3.873,00
13,43%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

A ocorrência de vários fenómenos sociais e naturais está a afectar negativamente o sector do turismo na SADC

turistas internacionais em
2020”.
“Consequentemente,
afectou nas receitas e oferta
de empregos formais e informais, e em particular ao
nível da região Austral de
África. No caso de Moçambique, o sector registou o
encerramento acumulado de
2114 estabelecimentos turís-

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
1.074,00
Taxa Média Ponderada
13,36%
Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

…

SEGUNDO O RMB

MOÇAMBIQUE registou um
crescimento económico na ordem de 0.1% no decurso do
primeiro trimestre de 2021, um
sinal de ter saído da recessão,
crescimento sustentado principalmente pelo sector primário,
segundo as últimas pesquisas
do economista sénior do Rand
Merchant Bank (RMB), Daniel
Kavishe.
Segundo ele, apesar de o

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :28/06/2021

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).
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, 28 de Junho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 059/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 28 Junho
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

62,70

63,95

63,33

4,41
5,73
4,41
1,48
2,77

4,49
5,85
4,49
1,51
2,83

4,45
5,79
4,45
1,50
2,80

565,83
78,73
27,10
165,87

577,11
80,30
27,64
169,18

571,47
79,52
27,37
167,53

12,71
50,82
9,70
9,71
10,05
87,15
7,35
7,39
68,19
74,73

12,96
51,84
9,90
9,90
10,25
88,89
7,50
7,54
69,55
76,22

12,84
51,33
9,80
9,81
10,15
88,02
7,43
7,47
68,87
75,48

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............. 1.780,91000
Venda.............. 1.781,68000

3,2500000
0,1655000

%
%

Maputo, 29.06.2021
(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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Sant’Egídio produz máscaras
A COMUNIDADE Sant’Egídio
está a intensificar a produção
de máscaras caseiras na cidade
da Beira, com intuito de contribuir para travar a propagação da variante Delta do novo
coronavírus.
O representante daquela
agremiação da Igreja Católica
em Sofala, Nelson Moda, que
ontem facultou informação ao
nosso Jornal naquela urbe, indicou que a iniciativa envolve
jovens voluntários que participam de forma gratuita neste processo visando produzir
aquele meio de protecção contra a Covid-19, que será distribuído às famílias vulneráveis.
Para viabilizar a iniciativa,
a Sant’Egído acaba de adquirir novas máquinas de costura
para reforçar a capacidade de
produção além de diverso material para a prevenção da pandemia, nomeadamente sabão e
álcool em gel.
Enquanto isso, Moda sublinhou que ainda continua a
campanha de sensibilização
ao público, sobretudo nos di-

Vacinadas 2720
pessoas prioritárias

D

UAS mil e setecentas
e vinte pessoas de
grupos considerados prioritários foram imunizadas na
cidade da Beira, nos primeiros
sete dias da administração da
segunda dose da vacina contra a Covid-19, visando reduzir casos graves e mortes pela
doença.
A informação foi avançada
ontem ao “Notícias” pela directora dos Serviços Distritais
de Saúde, Mulher e Acção Social, Neusa Joel que se congratulou pelo facto de o processo
estar a decorrer sem sobressaltos.

De acordo com Joel, desde o início desta campanha os
postos de imunização estão a
registar muita afluência dos
beneficiários abrangidos o que
para o sector é motivo de satisfação e significa o fim dos mitos que circulavam acerca dos
imunizantes nas redes sociais e
outras plataformas digitais.
A directora revelou ainda
que nestes sete dias de vacinação não houve registo de pessoas que tenham apresentado
efeitos secundários ou algum
outro constrangimento que
pudesse influenciar o processo.
A campanha, iniciada na
passada segunda-feira, abran-

ge estudantes finalistas do
curso de formação em saúde,
doentes diabéticos, jornalistas, atletas, polícias com idade
superior a 50 anos, professores
do Ensino Primário com mais
de 60 anos de idade, doentes
com insuficiência cardíaca,
reclusos e funcionários prisionais.
A nossa entrevistada reiterou que as vacinas que vêm
sendo administradas provenientes da Índia designadas Covishield são eficazes e
seguras tendo em conta que
evitam que o organismo da
pessoa desenvolva formas
graves da doença.

ferentes bairros periféricos da
cidade da Beira, para a observância de medidas preventivas
da Covid-19.
A actividade é extensiva à
colecta de amostras para alimentar o laboratório DREAM
da Comunidade Sant’Egídio
para análises clínicas, localizado no bairro de Ponta-Gêa,
com capacidade de diagnosticar 300 testes da Covid-19 por
dia.
A nossa fonte reafirmou
que a sua organização vai continuar a prestar assistência
multiforme às comunidades
vulneráveis entre as quais idosos desamparados, crianças
órfãs chefes de famílias, mulheres grávidas de baixa renda, doentes crónicos, petizes
de rua, entre outros extractos
sociais.
“Enquanto o Governo moçambicano busca vacinas para
todos de forma a garantir a
imunidade, a Sant’Egído aprimora a disseminação de medidas de prevenção ao alcance de
todos”, assumiu.

CPC debate Plano Estratégico

Apelou a todas as pessoas
que pertencem a estes grupos
considerados prioritários para
aderirem aos postos de vacinação garantindo assim a sua
completa imunização.
A administração desta vacina não abrange mulheres
grávidas, menores de 18 anos
de idade e pessoas com sintomas do novo coronavírus.
Mesmo com este processo em curso, Neusa Joel recomendou aos citadinos da
Beira para continuarem a implementar com rigor todas as
medidas de prevenção contra
a doença de forma a proteger
a si e aos outros.

O CONSELHO Provincial de Coordenação
(CPC) em Sofala reuniu-se ontem, na cidade da Beira, pela primeira vez, juntando
membros do Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado, executivo provincial, Conselho Municipal da
Cidade da Beira e administradores distritais
com objectivo de coordenar acções dos diferentes órgãos.
O encontro tinha como pontos: o roteiro do plano estratégico provincial; balanço
da época chuvosa e ciclónica 2020-2021;
divulgação do programa de gestão de risco
de desastre e resiliência; gestão da área de
reserva das estradas e vigilância epidemiológica.
No discurso de abertura, a Secretária de
Estado na província de Sofala, Stella Zeca,

referiu que se perspectiva a tomada de decisões e organizar a participação do cidadão
na solução dos problemas da comunidade,
promovendo o desenvolvimento local.
“Pretendemos criar um vínculo que
une os órgãos de governação descentralizados no sentido de articular os planos,
programas, projectos e acções no território
onde cada um está implantado em prol do
desenvolvimento da província”, explicou.
Por sua vez, o governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, disse que o
encontro vai trazer uma nova dinâmica na
governação dos órgãos descentralizados.
Bulha defendeu que a reunião criará
oportunidades de inteiracção entre os diferentes sectores e assim contribuir para
melhorar as condições da população.

“É nossa expectativa que esta reunião
e a constituição do Conselho Provincial de
Coordenação se traduzam em acções concretas para que a comunicação flua e haja
dinâmica na resolução dos problemas que
afectam à população”, disse.
Em representação do presidente do
Conselho Municipal da Cidade da Beira, o
vereador da área do desenvolvimento institucional, José Manuel, disse esperar que a
coordenação almejada surta efeitos positivos em prol do desenvolvimento económico da cidade, em particular.
“O sucesso do Conselho Provincial de
Coordenação dependerá do empenho de
cada órgão na criação de sinergias para o
alcance dos objectivos almejados”, afirmou.

PUBLICIDADE
SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine nº 1472-1º andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
MARIA TRISTEZA FRANCISCO COSSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Junho de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e três a folhas vinte e quatro verso,
do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e nove,
traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante André Carlos Nicolau, licenciado
em Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Maria Tristeza
Francisco Cossa, no estado de viúva, natural de Chalala-Manjacaze, residente que
foi em Chalala-Manjacaze, sendo filha de Francisco João Cossa e de Albertina Cossa.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foi declarado como único e universal
herdeiro de todos os seus bens e direitos, seu filho Emmanuel Manuel Sanja,
casado com Otília Augusto Saiete Comé Sanja, sob o regime de comunhão geral de
bens, natural de Maputo, onde reside.
Que, não existem outras pessoas que segundo a Lei prefiram o declarado herdeiro
ou com ele possam concorrer à sua sucessão.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

1.

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

Nº do Concurso

Está conforme
Maputo, aos 23 de Junho de 2021
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

A Notária
(Ilegível)

6964

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACCÃO SOCIAL
DIRECÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL DE GESTÃO DE MORGUES E CEMITÉRIOS

Convocatória
O Conselho Municipal de Maputo convoca todos munícipes que
possuem campas e jazigos nos Cemitérios Municipais de Michafutene
e/ou Lhanguene para que no prazo de 30 dias, a contar da data da
publicação deste aviso, contactem a Direcção do Serviço Municipal de
Morgues e Cemitérios ou as Administrações de Cemitérios Municipais
de Michafutene ou ainda de Lhanguene, conforme os casos, para a
regularização dos mesmos. Os espaços não regularizados, de acordo
com a legislação e posturas municipais em vigor, revertem a favor do
Conselho Municipal de Maputo.

47A002741/FRS/CL/
0024/2021

Aquisição de
Electrobomba e
Acessórios
Electromecânicos

Concurso
Limitado

13.07.2021
10:00H

13.07.2021
ás 10:15H

20.07.2021 ás
09:00H

120 dias

N/A

47A002741/FRS/CL/
0026/2021

Empreitada de
Obra para
Construção e
Reabilitação de
Instalações

Concurso
Limitado

13.07.2021
12:00H

13.07.2021
ás 12:15H

20.07.2021 ás
11:00H

120 dias

N/A

47A002741/FRS/CC/
0031/2021

Aquisição de
Câmara
Fotográfica

Concurso
por
Cotações

06.07.2021
10:00H

06.07.2021
ás 10:15H

14.07.2021 ás
09:00H

120 dias

N/A

47A002741/FRS/CL/
0032/2021

Aquisição de
Equipamento
Informático

Concurso
Limitado

14.07.2021
10:00H

14.07.2021
ás 10:15H

20.07.2021 ás
09:00H

120 dias

N/A

2.

3.

Com os nossos comprimentos
4.

A Vereação
____________________________
Ilegível

6317

DIRECÇÃO REGIONAL SUL
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES
Anúncio de Concursos
O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Direcção Regional Sul, convida as pessoas
Elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para apresentarem propostas fechadas para os
concursos discriminados na tabela abaixo:
Objecto de
Modalidade
Data e hora de Data e hora
Data e hora de
Validade
Garantia Bancária
de
anúncio de
das
Contratação
entrega
de abertura
(MT)
posicionamento dos propostas
Contratação
concorrentes

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos, ou
levantar a título gratuito (Concurso por cotações) ou adquiri-los (Concurso Limitado), entre as 08:00 horas e
15:30 horas pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e quinhentos meticais), que devem ser
depositados na conta 2211124810006 – FIPAG Regional Sul do BCI.
Endereço:
FIPAG, Direcção Regional Sul
E-mail: frsugea@fipag.co.mz ou frsul@fipag.co.mz
Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA)
Av Samora Machel, nº 1382, Tel: 282 25251, Fax: 282 25420, R/C, Xai-Xai.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima referido até a hora e dia de entrega dos documentos de
qualificação e propostas, indicados na tabela, e serão abertos na presença dos concorrentes e do público que
desejarem comparecer.
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 nº 5/2016, de 8 de Março.
Xai-Xai, aos 28 de Junho de 2021
Director Regional Sul
Ilegível
115
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NACIONAL

FACE À ENTRADA MASSIVA DE IMIGRANTES ILEGAIS

Governador
de Tete convoca à
mobilização geral

Imigrantes na camioneta após esta ter sido imobilizada pela Polícia

O

GOVERNADOR de
Tete quer envolvimento de todas
as comunidades e
órgãos de Administração da Justiça na vigilância, denúncia e tomada de
medidas contra pessoas facilitadoras da entrada ilegal de
estrangeiros no país através
da província.
Dirigindo-se
recentemente aos líderes comunitários, antigos combatentes
da Luta Armada de Libertação Nacional e a população da vila de Furancungo,
sede distrital de Macanga,
Domingos Viola disse que o
executivo tem conhecimento de o distrito ser um dos
pontos de entrada de imi-

grantes ilegais provenientes
do Malawi.
“Macanga está na linha
de fronteira com o Malawi
e temos conhecimento da
existência de indivíduos nacionais envolvidos na entrada e acomodação de estrangeiros ilegais no distrito. Isto
é muito grave”, afirmou.
Recentemente, graças a
denúncias populares, as autoridades policiais do distrito detiveram 40 imigrantes
ilegais que entraram no país
através da fronteira com o
Malawi.
Os imigrantes estavam
escondidos na localidade de
Gandali, na residência de um
agente económico moçambicano baseado em Furan-

cungo, que ao se aperceber
da presença da Polícia transportou as pessoas na sua camioneta, tentando fugir.
As forças da ordem tiveram de atirar para as rodas de
modo a imobilizar o veículo e
deter os imigrantes e o agente económico que os apoiava.
Fontes do governo de
Furancungo referem ser frequentes os casos de entrada e
apoio à imigração ilegal.
O chefe do Conselho Executivo Provincial recomendou, por isso, as autoridades
de Administração da Justiça
e as unidades de Forças de
Guarda Fronteira, Migração e
Alfândegas a unirem esforços
para reforçar o controlo das
fronteiras, envolvendo a po-

pulação, como complemento
das acções visando manter
a paz, garantir a segurança,
tranquilidade e bem-estar
dos cidadãos.
“Exigimos maior empenho na protecção da faixa
fronteiriça e cooperação estreita e permanente com as
lideranças comunitárias e a
população local, para a denúncia e estancamento de
entradas ilegais de estrangeiros na província”, apelou.
Domingos Viola explicou
que a actual situação do país
exige de todos o reforço da
prevenção.
Fez referência à situação
de Cabo Delgado, onde grupos terroristas cometem barbáries.

DEFENDE PASTORA FELICIDADE CHIRINDA

Repatriados 135 moçambicanos
ex-condenados na RAS
PELO menos 135 moçambicanos que cumpriram penas
reclusórias na África do Sul
por vários crimes foram repatriados para o país através do
posto fronteiriço de Ressano
Garcia, de onde são encaminhados para as suas regiões de
origem.
O “Notícias” soube que,
destes, 17 são da cidade de
Maputo, 16 da província de
Maputo, 52 de Gaza, 23 de
Inhambane, 21 de Manica, seis
de Sofala e um do Niassa.
Entre os repatriados, está
uma mulher que cumpriu
pena de oito anos de prisão.
Amir Abdula, delegado do
Instituto Nacional de Gestão e
Redução do Risco de Desastres
(INGD) na província de Maputo, disse que o repatriamento
destes cidadãos foi antecedido
de um trabalho multissectorial.
“A nossa missão é de receber estas pessoas, depois de
um trabalho feito com colegas
de outros sectores, e encaminhá-las aos seus destinos com
segurança. Aqui na fronteira
de Ressano Garcia realizam-

Repatriados aguardam pelo teste da Covid-19 em Ressano Garcia

os testes da Covid-19 antes
de entrarem nos autocarros”,
disse.
Francisco Mutane, director da Logística da Afris Cargo
e Serviço, disse que todas as

condições estão criadas para
que estas pessoas cheguem
em segurança às suas zonas de
origem.
“Todas as condições de
prevenção da Covid-19, por

exemplo, estão criadas para
que estes indivíduos cheguem
sem problemas de saúde. Para
o caso daqueles que vão para
mais longe, estão criadas condições logísticas”, disse.

POR DESACATOS E RECRUTAMENTO ILEGAL DE JOVENS

PRM detém nove
pessoas em Cabo Delgado
NOVE pessoas foram detidas pela
Polícia da República de Moçambique (PRM) na semana passada
nas cidades de Pemba e Montepuez, em Cabo Delgado, indiciadas de desacatos, tentativa de
agressão e recrutamento ilegal
de pessoas.
De acordo com o porta-voz
do Comando Provincial da PRM,
Ernesto Madungue, dos nove
detidos, seis são moto-taxistas
de Montepuez que sábado passado perseguiram uma viatura

policial na qual seguia o chefe
da brigada da Polícia de Trânsito
(PT) com a intenção de o agredir,
para além de vandalizar sua residência.
Consta que a atitude dos mota-taxistas foi em protesto a uma
acção conjunta de fiscalização da
actividade destes realizada pela
Polícia Municipal e PRM contra
operadores ilegais, inobservância da lotação das motorizadas,
falta de uso de capacete de protecção, entre outras irregulari-

dades puníveis pelo código da
estrada e posturas municipais.
Segundo Madungue, para
além dos seis detidos, há mais
motociclistas envolvidos nesta acção. “As investigações
prosseguem para a identificação de outros”, garantiu o
porta-voz.
Ainda semana passada, de
acordo com o porta-voz da PRM,
três indivíduos foram detidos
no populoso bairro de Cariacó,
em Pemba, quando recrutavam

pessoas com promessas de emprego.
“Eles disseram à Polícia que
estavam a recrutar pessoas a
mando de um cidadão para fins
de emprego”, explicou Madungue aos jornalistas durante a habitual conferência de imprensa
de balanço das incidências criminais.
Segundo o porta-voz, os detidos não conseguiram dizer o
nome do suposto mandante nem
o local onde ele se encontra.

PROVÍNCIA DE GAZA

Necessário mais espaço para Violência sexual continua
a mulher em todas as esferas problema social e de saúde pública
A PRESIDENTE do Conselho
Cristão de Moçambique, a
pastora Felicidade Chirinda, propõe que a sociedade
discuta e continue a proporcionar mais espaço de
actuação à mulher em todas
as esferas.
Segundo a pastora, sendo a população moçambicana maioritariamente feminina, é essencial que esta
esteja dotada de valores que
possa transmitir aos seus filhos e à sociedade no geral.
Felicidade Chirinda falava
em entrevista à AIM, semana
passada, em Nampula, onde
participava num seminário
regional sobre o envolvimento da mulher na indústria extractiva.
Estiveram presentes nesta formação, de dois dias, 31
membros das assembleias

provinciais de Nampula, Cabo
Delgado e Niassa.
Para a eclesiástica, é importante que a formação da
mulher seja contínua, sob o
risco de ela ser deixada para
trás, quando tem um papel
preponderante a desempenhar.
“Este tipo de capacitação é importante e a mulher
tem de se entregar e deixar
de se sentir inferior em resultado da cultura e políticas que temos no nosso país.
Há possibilidade de mudar essa situação”, anotou.
Lorena Mazive, do Instituto
para a Democracia Multipartidária (IMD), que através da
Academia Política da Mulher
(APM) promoveu esta formação, referiu ser objectivo
destes seminários fortalecer
as capacidades dos eleitos

nas assembleias provinciais.
“Esta formação regional tem lugar num contexto
sócio-político em que os direitos políticos da mulher de
participar nos processos de
tomada de decisão e de influenciar políticas nacionais
ainda estão longe de serem
efectivamente realizados aos
níveis desejados”, disse.
Esta realidade, lembrou,
está relacionada aos elevados
índices de analfabetismo,
reduzido acesso à informação, educação de qualidade
e barreiras sócio-culturais e
económicas.
Mas parte dos desafios,
disse, pode ser reduzida ou
eliminada se se investir no
desenvolvimento de capacidades.
O secretário de Estado
de Nampula, Mety Gondola,

expressou a vontade do governo em ver melhoradas as
capacidades e intervenção
da mulher em todos os sectores da actividades e particularmente na indústria extractiva.
“Não são poucas as vezes
que discutimos a vulnerabilidade da mulher moçambicana em razão da restrição
de oportunidades em alguns
sectores. É vivido, também,
no sector da indústria extractiva”, afirmou. - (AIM)

A GOVERNADORA de Gaza, Margarida
Mapandzene Chongo, considera a violência
sexual baseada no género como um problema social e de saúde pública, pelo seu crescente impacto na vida da mulher e rapariga.
Mapandzene Chongo falava semana passada na capital provincial, durante
a segunda mesa-redonda provincial que
envolveu activistas de Xai-Xai, Chongoene e Chicualacuala, no âmbito da iniciativa
Spotlight, para a partilha de boas práticas
que contribuam para o combate à violência
sexual baseada no género, uniões prematuras, entre outras práticas nocivas.
A província tem conhecido aumento
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE ANGOCHE
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE ANTÓNIA FRANCISCO DA SILVA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Certifico, para efeitos de publicação, que por Escritura do dia catorze do mês de Junho de dois
mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta verso a folhas trinta e dois verso, do livro de notas
número um, desta Conservatória dos Registos e Notariado de Angoche, a cargo de TERESA
CARANGELO JAMAL MEIA, Conservadora e Notária Técnica, que acha lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros, os filhos menores, YARA SISTON MARTINS e LUCRÉCIA ABDUL
RAIMUNDO, naturais de Nampula e Angoche e residentes em Angoche, e os seus pais JOSÉ
DA SILVA NICAR LUANDA e MARIA CASTRO NAMACOIO, ambos casados e residentes em
Angoche.
Por óbito de ANTÓNIA FRANCISCO DA SILVA, e sua última residência na cidade de Nampula.
E que na sua herança existem direito imóvel, sito na Rua dos Combatentes, número 141, Moradia-Angoche, que os herdeiros possam possuir.
Que até à data da sua morte, não deixou testamento.
Está conforme
Angoche, aos 14 de Junho de 2021
A Conservadora
Teresa Carangelo Jamal Meia

analisou o resultado das recomendações
deixadas no primeiro evento, entre as quais
a disseminação da legislação, sensibilização
contra a violência nas zonas rurais, desencorajamento de mitos e tabus, promoção de
acções de empoderamento através de cursos vocacionais e acesso ao crédito.
O encontro serviu, igualmente, para
a entrega de meios para geração de renda,
nomeadamente kits de corte e costura,
material informático, material para o fabrico de sabão, entre outros que vão ajudar
as mulheres a terem meios de subsistência,
assim como garantir independência financeira.

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 13

PUBLICIDADE

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

significativo de casos de violência contra
a mulher e rapariga, disse a governadora,
citando dados que indicam que foram registados no ano passado 1049 casos, contra
949 notificados em 2019.
Relativamente aos crimes contra a liberdade sexual, a chefe do executivo provincial fez saber que Gaza teve 200 casos em
2020, contra 164 do ano anterior, facto que
classificou de “problema social e de saúde
pública”, apelando, por isso, que a segunda mesa-redonda produza resultados para
a redução desses males que preocupam a
sociedade.
A segunda mesa-redonda também

294

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos 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 adjudicação do Objecto do concurso abaixo indicado,
suportado pelo Orçamento Municipal:

Número do Concurso
90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/12/G/2021

Objecto de Concurso
Aquisição de géneros
alimentícios

Modalidade de concurso

Nome do concorrente

Concurso Limitado

SUPERMERCADO
MUZAINAH, LDA

Maputo, aos 29 de Junho de 2021
A Vereadora do Distrito
(Ilegível)

Valor de
Adjudicação
600.832,70MT

6317

Acesse https://t.me/Novojornal
CIDADE DE NAMPULA

Terça-feira, 29 de Junho de 2021

COVID-19

Vendedores desvalorizam
medidas de prevenção

V

ENDEDORES de diferentes mercados da
cidade de Nampula
não observam as medidas de prevenção
da Covid-19, a saber, o uso da
máscara de protecção facial,
distanciamento social e lavagem
das mãos. A constatação é do
membro da comissão política da
Frelimo e chefe da Brigada Central de Assistência à província de
Nampula, Eneas Comiche, que
visitou, no último sábado, os
mercados do Waresta, Central e
do Peixe.
Falando à jornalistas depois
da visita, o dirigente disse que as
medidas decretadas não são recentes, pois já vem anunciadas
desde o mês de Março do ano
passado, evidenciando o uso
obrigatório da máscara, principalmente nos locais de maior
aglomerado populacional como
é o caso de mercados.
Comiche interagiu com os
comerciantes, mas os visados
não foram capazes de justificar a
indiferença em relação à necessidade de se proteger e proteger
aos terceiros, da pandemia da
Covid-19. “Há medidas que devem ser tomadas para efeitos de
responsabilização. Contudo, tal
só pode ser feito pelas autoridades ao nível da autarquia local,
bem como dos dirigentes políticos. Nós temos estruturas de
base do partido e temos estruturas do conselho de representação do Estado, de nível provincial, onde cada um de nós deve
intervir, por se tratar de prevenção de uma pandemia que está a
matar em todo mundo e nós não
podemos nos distrair”, disse.

Referiu que a saúde é que
permite os cidadãos a produzir
e desenvolver a economia. Por
isso, caso não sejam observadas
as medidas de prevenção, toda
a actividade económica e social
fica prejudica.
Paralelamente, Comiche solicitou o apoio dos profissionais
da comunicação social no sentido de ajudar as comunidades
através da difusão da informação
educativa e de sensibilização sobre a prevenção da pandemia.
O chefe do Mercado do Peixe
manifestou preocupação em relação ao desleixo dos vendedores e apelou às autoridades para
o uso da força como forma de
impor o cumprimento das medidas.

Eneas Comiche visitando um mercado informal em Nampula

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mais de 700 casos
dão entrada na Justiça
MAIS de 700 casos de violência doméstica
foram registados por diversos órgãos de administração da justiça. Trata-se de números
processados desde o início do ano em curso, pelo Instituto do Patrocínio e Assistência
Jurídica (IPAJ), Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), Procuradoria da
República e algumas secções dos Tribunais
judiciais. Os dados foram avançados pela
chefe do Gabinete de Atendimento à Família e Menores vítimas de violência doméstica, no Comando da Polícia da República de
Moçambique, em Nampula, Adelina Matos,
que alerta para o facto de os números se-

rem indicadores da gravidade da situação de
violência doméstica. A fonte assegura que o
Estado e algumas Organizações Não-Governamentais, têm vindo a redobrar esforços
com vista a desencorajar a prática no seio das
comunidades, e acusa a sociedade pela indiferença, em relação à mudança de comportamento, no respeito reciproco entre os integrantes do lar, onde continua a prevalecer
a superioridade do homem sobre a mulher.
Adelina Matos acredita que o registo
de maior número de casos de violência doméstica nas estatísticas, tem a ver com o
aumento da cultura de denúncia por parte

das comunidades, pois não são apenas as
vítimas que se apresentam para queixar,
mas também os familiares e vizinhos destas. “Também continuamos a registar com
muita preocupação, casos de uniões prematuras, que igualmente foram encaminhamos
à procuradoria para os devidos efeitos”, disse. Para além da cidade de Nampula, a responsável apontou os distritos de Murrupula
e Mogovolas, como sendo os que registam
com frequência as uniões prematuras, razão
porque aquele Gabinete tem dado prioridade, nas acções de sensibilização sobre a prevenção e combate deste mal.

Sociedade
exortada
a distanciar-se
das drogas
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA

OS agentes da lei e ordem, lideranças comunitárias, famílias e
a sociedade são exortados a envolver-se de forma mais activa
em acções de combate ao tráfico, consumo e venda de drogas.
O repto foi lançado governador de Nampula, Manuel Rodrigues, na esteira da celebração, sábado, 26 de Junho do Dia
Mundial de luta contra o tráfico
e consumo de drogas.
Rodrigues reiterou o apelo
aos agentes económicos para
não comercializarem drogas,
principalmente bebida alcoólica
e tabaco, a menores de 18 anos
e, sobretudo, nas imediações
dos estabelecimentos de ensino.
“De uma forma geral todos
somos chamados a jogar um
papel importante, para que este
mal, não prevaleça”, apelou
Rodrigues, considerando que é
na camada jovem, onde é notória a incidência do consumo
de drogas e outras substâncias
psicotrópicas, como, por exemplo, o álcool, tabaco, suruma e

heroína.
O governante recordou que
o consumo de drogas, traz problemas neurológicos, vasculares e até diminui a capacidade
de raciocino. Por isso, os jovens
são chamados a pautar por um
comportamento exemplar.
“O país deposita nestes jovens a esperança do desenvolvimento. Temos aqui em Nampula jovens com os quais contamos
para desenvolver esta parcela do
país”, disse Rodrigues.
Aos pais e encarregados de
educação, Rodrigues chamou
a atenção no sentido de não
mandarem menores na compra
de bebidas alcoólicas e tabaco.
“Nós queremos jovens que
se distanciam do consumo de
drogas e de acções dos terroristas e se envolvam em acções
humanitárias como o voluntariado, para acolher os concidadãos que fogem das atrocidades
na vizinha província de Cabo
Delgado”, recomendou Rodrigues.

Piquete Operativo –
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

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

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO DO ESTADO
Repartição de Aquisições

Concurso Público
Solicitação de Propostas
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A BAT-British American Tobacco Moçambique, Limitada,
sociedade de direito moçambicano, com sede na Av. de Angola, n.º
2289, Cidade de Maputo, convida a todas entidades devidamente
licenciadas e com o mínimo de 5 anos de experiência no ramo, a
apresentarem as suas capabilidades para a prestação dos seguintes
serviços:
1. Prestação de serviços de Limpeza Indústrial
2. Prestação de serviços de Transporte de Trabalhadores
Os interessados poderão solicitar os termos de referência, bastando
para tal enviar um email para o endereço electrónico abaixo, onde
estão detalhados todos os requisitos para a qualificação:
ML-Mozconcursos-MZ@bat.com
A solicitação dos termos de referência deverá ser feita entre os dias
29 e 1 de Julho de 2021 e as respostas a este pedido de informação
devem ser submetidas até ao dia 3 de Julho de 2021.
Para mais informações, por favor contacte:
British American Tobacco Moçambique, Lda
Tel: 21 468400/843063540

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do Art. n.º 33 conjugado com o n.º 2 do Art. 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 do objecto de concursos abaixo
indicados:

N° do Concurso

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

Valor de
Adjudicação
Incluindo IVA

25L002041/
CL/02/2021

SUPERMERCADO JULY, LDA

Prestação de serviços de fornecimento de
géneros alimentícios e material de higiene e
limpeza

25L002041/
CC/08/2021

MULTI FUNCTION
DISTRIBUITOR, LDA

Prestação de serviços de fornecimento de
material de carpintaria

8.180,00MT

25L002041/
AD/01/2021

COSEBA CONSULTORIA E
SERVIÇOS BANCÁRIOS E
ADMINISTRATIVOS, LDA

Prestação de serviços de fornecimento de
crachás de identificação dos funcionários

45.168,46MT

25L002041/
AD/08/2021

SACTI CONSULTORES, LDA

Prestação de serviços de manutenção e
reparação de ar-condindionados

327.199,98MT

25L002041/
AD/23/2021

INSTITUTO NACIONAL DE
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Prestação de serviços de calibragem de
termómetros

7.053,00MT

25L002041/
AD/24/2021

SERVITRAD SERVIÇOS E
TRADUÇÕES, LDA

Prestação de serviços de aluguer e
assistência técnica de equipamento
completo de som

300.000,00MT

25L002041/
AD/26/2021

DIOGO JORGE MANGAMELA
DIGI COPY

Prestação de serviços de manutenção e
reparação de máquinas fotocopiadoras

314.940,50MT

25L002041/
AD/27/2021

BOUTIQUE DE CARNE TRINA E
SETE, LDA

Prestação de serviços de fornecimento de
géneros alimentícios

602.832,00MT

25L002041/
AD/28/2021

PREMIER GROUP, LDA

Prestação de serviços de fornecimento de
géneros alimentícios

432.974,00MT

2.689.418,13MT

Maputo, aos 29 de Junho de 2021
Autoridade Competente
6300

A Directora do Gabinete
(Assinatura Ilegível)
6303

Acesse https://t.me/Novojornal
Terça-feira, 29 de Junho de 2021
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Aires Ali enaltece
prontidão das FDS

O

Chefe da brigada central de apoio político à província de Manica, Aires Bonifácio Ali, trabalha em Manica

MEMBRO da Comissão Política e chefe
da brigada central de
apoio político à província de Manica, Aires Ali, congratula as Forças de
Defesa e Segurança (FDS) pela
sua prontidão no combate aos
terroristas em Cabo Delgado e
à autoproclamada Junta Militar
da Renamo no centro do país.
Aires Ali falava no sábado

em conferência de imprensa de
balanço da visita a esta província, na qual apelou à colaboração da população, denunciando movimentos destes dois
grupos armados.
Apelou igualmente a toda
a sociedade para se solidarizar
com as famílias deslocadas em
consequência da instabilidade que o país vive, provocada
pelos terroristas sem rosto até

então e pelos dissidentes da
Renamo liderados por Mariano
Nhongo.
Segundo Aires Ali, todos os
moçambicanos devem reforçar
a vigilância para neutralizar todos os criminosos.
“Os jovens das Forças de
Defesa e Segurança estão a dar
o seu máximo em defesa da
soberania e da pátria que está
sendo atacada. Também olha-

mos com confiança o pronunciamento do Chefe do Estado
sobre as medidas em curso para
reforçar a nossa capacidade de
defesa com o envolvimento da
SADC”, disse Ali.
Por outro lado, convidou
todos os membros e simpatizantes da Frelimo e a população em geral a participarem
nas actividades alusivas às festividades dos 60 anos do parti-

NAMPULA

Eneas Comiche
apresenta-se como
chefe da brigada central
ENEAS Comiche, membro da
Comissão Política da Frelimo,
apresentou-se recentemente
como chefe da brigada central de assistência à província
de Nampula, onde reafirmou
a firmeza das estruturas do
partido bem como das organizações sociais na mobilização
das populações contra a pandemia da Covid-19.
A ocasião serviu ainda para
a réplica do lançamento das
celebrações dos 60 anos da
fundação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), sob lema “Consolidando
a Unidade Nacional, Promovendo a Paz e o Desenvolvimento de Moçambique”.
O também presidente do
Conselho Municipal da Cida-

de de Maputo disse ter notado
com satisfação os trabalhos
desenvolvidos pelos órgãos do
partido e do governo na resposta aos actuais desafios.
“As celebrações do 46.o
aniversário da independência
nacional e do lançamento das
celebrações dos 60 da Frelimo
são ocasião para valorização e
exaltação da nossa moçambicanidade e heroicidade dos
filhos deste país que lutaram
pela independência política,
social e económica de Moçambique”, disse Comiche.
Antes de sair de Nampula,
Comiche visitou alguns mercados da urbe, saudou todos os
actores que muito fazem para
travar a batalha contra a pandemia do novo coronavírus.

Filipe Paúnde de visita à província de Inhambane

contrário, desde os primeiros
sinais do terrorismo manifestaram preocupação e predispuseram-se a ajudar a combater.
Paúnde disse que prova
disso são os encontros realizados pelos países vizinhos e
amigos de Moçambique, como
a Cimeira da Dupla Tróika, Cimeira Extraordinária da SADC,
que culminaram com o lançamento do Centro de Operações
Humanitárias e de Emergência
(COHE), em Nacala, província
de Nampula.
O lançamento do COHE,
segundo referiu, resulta dos sucessivos encontros dos países
da SADC que dão o seu apoio
para eliminar o terrorismo em
Cabo Delgado e evitar que não
se alastre pela região.
“Os Chefes dos Estados que
compõem a SADC têm realizado
cimeiras ordinárias e extraordinárias para debater Cabo Delga-

do. Se o terrorismo desenvolver-se em Moçambique, o risco
de atingir outros países é maior,
daí a necessidade de união de
esforços para eliminação do fenómeno o mais breve possível”,
disse.
Assegurou que o partido
Frelimo na província de Inhambane está a sensibilizar os jovens para evitarem juntar-se
aos terroristas, bem como não
aceitarem propostas de emprego oferecidas por pessoas desconhecidas.
Filipe Paúnde pediu em
Inhambane o reforço da vigilância em todos os locais, de
modo a neutralizar as manobras
dos terroristas, evitando desta
forma o alastramento deste mal
por todo o país. Apelou ainda à
necessidade de mobilizar apoio
humanitário em solidariedade
aos afectados pelo terrorismo na
província de Cabo Delgado.

PUBLICIDADE

COMUNICADO
O Conselho Municipal da Cidade da Matola, através da Vereação do
Planeamento Territorial e Urbanização – VPTU, tem estado nos últimos
tempos a verificar o surgimento de um número elevado de estaleiros de
venda de materiais de construção civil nas bermas das estradas, o que
acaba por desvirtuar a estética urbanística da Cidade da Matola, aliado ao
facto de impedir a livre circulação de peões.

Eneas Comiche apresenta-se em Nampula

MDM divulga perfil
desta reunião, Maria Virgínia, outros requisitos são ter
idade igual ou superior a 35
anos, boa reputação, idoneidade, boa inserção social, não ter sido condenado
a nenhuma pena de prisão
maior, ter conhecimento dos
estatutos e regulamentos do
MDM e apresentar um programa político observando
os estatutos e princípios do
partido.
“Com a aprovação deste
perfil, qualquer membro que
possua todos estes requisitos
e pretenda ser o sucessor de
Daviz Simango poderá submeter a sua candidatura até
ao dia 30 de Setembro do
corrente ano”, sublinhou.
Maria Virgínia revelou

A FRELIMO aplaude o apoio
da Comunidade dos Países da
África Austral (SADC) ao país
no combate ao terrorismo na
província de Cabo Delgado,
anunciado no final da Cimeira
Extraordinária deste fórum realizada há dias em Maputo.
A manifestação de satisfação
foi expressa em Inhambane pelo
membro da Comissão Política e
chefe da brigada central de assistência política a esta província, Filipe Paúnde, no âmbito da
visita de trabalho para o lançamento das celebrações do sexagésimo aniversário da criação
da Frelimo. Paúnde indicou que
a posição da SADC mostra inequivocamente que este fórum
político sempre esteve claro que
o terrorismo é problema da humanidade e não apenas de Moçambique, daí a necessidade se
juntar aos esforços locais para
aniquilar este fenómeno que dilacera o tecido social na província de Cabo Delgado.
“Não tínhamos dúvidas que
os países da zona se juntariam a
Moçambique para combater o
terrorismo. Temos relações de
boa vizinha e de cooperação,
daí que a declaração feita no final da Cimeira Extraordinária
dos Chefes dos Estados-membros da SADC era de esperar. A
Frelimo aplaude esta posição”,
disse Paunde. O chefe da brigada central sublinhou que em
nenhum momento os países vizinhos fizeram parte ou estiveram do lado dos terroristas. Pelo

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
VEREAÇÃO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL E URBANIZAÇÃO

PARA PRESIDÊNCIA DO PARTIDO

SER membro do partido
comprovadamente identificado e registado no cadastro,
ter no mínimo cinco anos de
filiação, cotas pagas e actualizadas são alguns dos requisitos aprovados no domingo
pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM)
para a candidatura à eleição
do novo presidente do partido.
O novo presidente do
MDM, que vai substituir Daviz Simango, que perdeu a
vida no primeiro trimestre
deste ano, será eleito no III
Congresso desta formação
política que se realiza de 3 a 5
de Dezembro.
Segundo a coordenadora
do gabinete de preparação

do, cujo lançamento teve lugar
sexta-feira à escala nacional.
“Estamos satisfeitos e confiantes de que o trabalho vai
continuar, e este é o nosso propósito. Particularmente, esperamos que a nossa província de
Manica possa vibrar e acompanhar as grandes realizações
e planos da gloriosa Frelimo
aqui”.
Durante a sua estada nesta província, o membro da
Comissão Política ofereceu
diverso material ao Hospital
Provincial de Chimoio. Trata-se de 900 máscaras, 714 batas
descartáveis, 96 frascos de javel
e 18 caixas de sabão maenato,
com vista a manter a higiene dos profissionais de saúde,
pois estão na linha da frente de
combate a doenças, em particular a Covid-19.
Aires Ali reconheceu o esforço empreendido pelo sector
da Saúde, principalmente no
combate à Covid-19, e disse
que o governo liderado pelo
partido Frelimo trabalha para
que o sistema de saúde não entre em colapso.
A directora-geral do Hospital Provincial de Chimoio,
Marília de Morais Pugas, enalteceu o gesto do partido Frelimo, tendo dito que o material
recebido chega no momento
certo e vai reforçar o já existente. Pugas convida as instituições de boa-fé a fazerem o
mesmo porque, segundo ela,
o Hospital Provincial necessita
de mais material, apontando a
falta de macacões, luvas, máscaras e outro.

Frelimo aplaude
apoio da SADC
no combate
ao terrorismo

que, durante a realização da
terceira sessão ordinária da
Comissão Política do partido,
foram igualmente aprovados os temas a serem debatidos no congresso, que se
vão transformar no programa
político do MDM.
“Entre eles, a revisão da
Constituição, a independência do sistema judicial,
governação descentralizada
e autárquica e política fiscal
de defesa, segurança e soberania, ameaças do terrorismo
e paz e reconciliação efectivas”, precisou.
Questionada sobre a manifestação de interesse de se
candidatar à presidência do
MDM feita pelo deputado
Silvério Ronguane antes da

definição do perfil dos candidatos, a fonte respondeu que
“a sua intenção não viola os
estatutos do partido, tendo
em conta que foi apenas um
desejo. E se ele reunir todos
os requisitos poderá candidatar-se”.
Maria Virgínia recordou
que o MDM está sem presidente devido à morte de
Daviz Simango no dia 22 de
Fevereiro na vizinha África
do Sul, estando desde então
sob gestão do secretário-geral, José Domingos, até à data
do congresso.
Virgínia fez saber também
que o III Congresso será realizado sob o lema “Inspirados
nos ideais de Daviz Simango,
MDM mais forte e coeso”.

Assim sendo, o Conselho Municipal da Cidade da Matola insta a
todos os ocupantes das bermas das estradas, que se encontram a
exercer a actividade de venda de materiais de construção civil, em
locais inadequados, para num prazo não superior a 20 (vinte) dias,
abandonarem e abdicarem de exercer a actividade supramencionada.
O incumprimento da medida supramencionada sujeitará aos
agentes desobedientes a procedimentos criminais e administrativos,
desmantelamento dos estaleiros e a consequente apreensão de respectivas
maquinarias.
“JUNTOS PELA MATOLA QUE QUEREMOS”
Matola, aos 29 de Junho de 2021
O Vereador
(Ilegível)
6325
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CABO DELGADO, MANICA E SOFALA

ACLLN apela
ao abandono
dos ataques armados

A

ASSOCIAÇÃO
dos
Combatentes da Luta
de Libertação Nacional (ACLLN) apela aos
mentores da violência
armada nas províncias de Cabo
Delgado, Manica e Sofala para
abandonarem as matas e se reconciliarem com a razão, voltando ao convívio das famílias
moçambicanas.
O apelo foi feito pelo secretário-geral da ACLLN, Fernando Faustino, para quem é
necessário que os moçambicanos se unam para defender e
desfrutar das conquistas alcançadas com a proclamação da
independência nacional.
Falando a propósito das celebrações dos 46 anos da proclamação da independência,
assinalados no dia 25 de Junho,
Fernando Faustino disse que há
conquistas que precisam de ser
preservadas pelos moçambicanos, e isso passa por se manterem unidos e perseguirem o
objectivo paz.
“Este é momento de muita satisfação. Ao longo do 46
anos da independência foram
feitas muitas boas coisas para a
alegria de todos os moçambicanos, sobretudo nas áreas da
Educação, Saúde, Agricultura, Água e Saneamento”, disse
Faustino.
Acrescentou que, face ao

ritmo de desenvolvimento que
o país regista, os combatentes
da luta de libertação nacional têm motivos para se sentir
orgulhosos por terem sido os
protagonistas desta independência.
“O apelo é a paz para que
o país continue a desenvolver.
Queremos que todos esses que
estão nas matas se reconciliem
com a razão e voltem a conviver com as famílias moçambicanas”, afirmou.

Acrescentou que os combatentes da luta de libertação
nacional e Forças de Defesa e
Segurança (FDS) vão continuar
empenhadas em garantir a defesa da soberania nacional e os
interesses dos moçambicanos.
A província de Cabo Delgado está a ser alvo de ataques
terroristas desde 5 de Outubro
de 2017, tendo já causado centenas de mortes e milhares de
deslocados.
Enquanto isso, as provín-

cias de Manica e Sofala registam distúrbios protagonizados
pela autoproclamada Junta
Militar, liderada por Mariano
Nhongo, que reivindica a gestão da Renamo por Ossufo Momade.
Na semana passada, as
Forças de Defesa e Segurança (FDS) frustraram mais um
ataque terrorista no distrito de
Palma, província de Cabo Delgado, extremo norte de Moçambique.
6936

“Voz do Combatente”
no ar a partir de Julho
JORGE DICK (colaboração)
O MINISTÉRIO dos Combatentes (MICO) lança esta semana
um programa radiofónico que
tem em vista contribuir para a
educação patriótica dos cidadãos.

Num encontro de trabalho realizado há dias com a direcção da Rádio Moçambique
(RM), Siliya referiu que a pátria
chama todos os moçambicanos
face aos conflitos armados que
nos últimos anos têm dilacerado o país.

capazes de conquistar a independência, frente a um exército equipado com armas mais
sofisticadas que as do movimento de libertação.
Carlos Siliya precisou, por
outro lado, que um dos aspectos de grande realce desta

Carlos Siliya, ministro dos Combatentes

O programa estará centrado na população juvenil e vai
divulgar experiências vividas
pelos combatentes nas suas diferentes frentes de combate.
A iniciativa foi anunciada
pelo ministro do pelouro, Carlos Siliya, que assegurou que o
sector está neste momento a
finalizar alguns aspectos que
vão guiar a difusão do referido
programa, a ser denominado a
“Voz do Combatente”.

De acordo com o governante, a “Voz do Combatente”
será espaço de divulgação de
experiências vividas por combatentes, veteranos da guerra
pela independência nacional e
da defesa da soberania e democracia, podendo inspirar a presente e futura gerações.
Sublinhou que vai ilustrar,
por exemplo, como é que os
moçambicanos oriundos de
todas as regiões do país foram

iniciativa é capitalizar as experiências vividas durante a
Operação Nó Górdio, a mais
dispendiosa campanha militar
realizada pelo exército colonial
português em Moçambique.
Acrescentou que com este
exemplo se pretende mostrar à
juventude de hoje como é que
os moçambicanos conseguiram desmantelar essa operação
dirigida pelo general Kaúlza de
Arriaga, considerado um dos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
maiores génios militares da
história da humanidade.
Arriaga prometeu erradicar a Frente de Libertação de
Moçambique em seis meses,
mobilizando para o efeito mais
de 35 mil homens de várias especialidades, como comandos,
fuzileiros, pára-quedistas e
grupos especiais.
Segundo Carlos Siliya,
pretende-se ainda com o programa ressaltar que a liberdade
que hoje se vive no país resultou de sacrifícios consentidos
por moçambicanos que, ainda
muito cedo, adiaram as suas
agendas e sonhos de vida.
Aparece numa altura em
que a consciência patriótica dos
moçambicanos está ameaçada
pelos conteúdos nefastos que
circulam certas redes sociais e
pela insegurança no centro e
norte do país.
Por sua vez, o presidente
do Conselho da Administração
(PCA) da Rádio Moçambique,
Abdul Naguibo, saudou o MICO
pela iniciativa que, nas suas palavras, deveria estar na grelha
desta estação radiofónica há
bastante tempo.
Naguibo manifestou o desejo de ver a “Voz do Combatente” para sempre na antena
da RM, à semelhança de tantos outros programas, como a
“Hora do Soldado”, do Ministério da Defesa Nacional, que
fala sobre o papel do exército
moçambicano na defesa do
país.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/CP/82/2021
CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASSISTÉNCIA TÉCNICA EM
DESENVOLVIMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS À DIRECÇÃO NACIONAL
DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos através da Direcção Nacional
de Gestão de Recursos Hídricos, no âmbito do Programa de Capacitação e Desenvolvimento
Institucional de Recursos Hídricos pretende contratar um Consultor Individual para Assistência
Técnica em Desenvolvimento, Planeamento e Gestão de Águas Subterrâneas (PROCAD-RH). A
consultoria deverá reforçar a capacidade do sector de recursos hídricos na área de gestão de
águas subterrâneas, com vista ao melhoramento no que diz respeito a gestão e monitoramento
de águas subterrâneas em Moçambique.
2. Neste contexto, a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos convida consultores elegíveis
e interessados a apresentarem a sua manifestação de interesse, para o objecto contratual acima
indicado.
3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
• Carta de manifestação de interesse;
• Curriculum Vitae da empresa; e
• Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares.
4. A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada em original e 2 (duas) cópias até às
10.00 horas do dia 16 de Julho de 2021, no endereço abaixo indicado.
Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Àgua e Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162, 2.o andar
Maputo - Moçambique
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016, de
8 de Março.

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

Maputo, aos 28 de Junho de 2021
Departamento de Aquisições
6304
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de trinta dias, citando o executado DOUGLAS KASUSO,
com última residência conhecida no Bairro Cimento, Q. 03, Av. 25 de Setembro,
Cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, actualmente em parte incerta,
para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal,
pagar ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a
quantia de 1 679 594,94MT (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil,
quinhentos e noventa e quatro meticais e noventa e quatro centavos), em
dívida nos Autos de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa,
sob a forma de Processo Ordinário nº 1/21-M, que por esta Secção lhe move
o referido exequente, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes
para pagamento da dívida e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que
tiver, nos termos do artigo 811º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo,
se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos,
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra
no Cartório desta Secção, à sua disposição, onde poderá levantar dentro das
horas normais de expediente.
Maputo, aos 15 de Junho de 2021

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos de trinta (30) dias, citando a executada
SHEILA DE FÁTIMA MOGNE, com última residência conhecida na
Av. Zedequias Manganhela, nº 54, 2º andar, bairro Central, nesta
cidade, ora em parte incerta do país, para no prazo de dez dias,
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar
da data da segunda e última publicação deste anúncio, no jornal
“ Notícias”, pagar ao exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 1.067.003,37MT, em dívida
nos Autos de Execução Ordinária nº 33/20-N, que por esta
Secção lhe move o referido exequente ou no mesmo prazo nomear
à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais
que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do art.
812º e seguintes do C.P.C., sob pena de não o fazendo, se devolver
esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos,
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se
encontra arquivado ao Cartório desta Secção à sua disposição, onde
poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

A Ajudante de Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto

Maputo, aos 14 de Junho de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Julião Jossias Mauai

Verifiquei

Verifiquei

A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

6282
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Concurso de Pequena Dimensão|112|SARH-ANE|071|2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A ANE, IP

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) convida pessoas singulares, micro e pequenas

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem os
requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes
do quadro abaixo.

empresas interessadas e que reúnam os requisitos de qualificação a apresentarem propostas seladas para
a contratação de serviços de recolha de resíduos sólidos para a ANE, IP, por um período de um ano.

Concurso

2. Estão dispensados os documentos de qualificação económico-financeira e da regularidade fiscal.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 28 de Junho de 2021. A aquisição
do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 300,00MT, na
conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular:
Administração Nacional de Estradas.

Concurso
Público
OM-46/CMM/
PPS/W/21

Objecto do Concurso

Data, Hora e Local de
Concentração para
visita

Alvará

Data, Hora
e Local de
abertura do
concurso

Empreitada de
reabilitação dos
comandos distritais
de KaMaxaqueni

A visita ao local da
obra está marcada
para o dia 5 de Julho
de 2021, pelas 10.00
horas, concentração:
Comando Distrital
de Kamaxakeni, Av.
Milagre Mabote

Alvará de
4ª Classe,
Categorias I a V
e Subcategorias
de 1ª a 14ª

Dia 22 de
Julho de
2021
Entrega:
10.00 horas
Abertura:
10.15 horas

Compatível com
o objecto da
contratação

Dia 22 de
Julho de
2021
Entrega:
11.00 horas
Abertura:
11.15 horas

ANE, IP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Av. de Moçambique, n.º 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique

Concurso
Limitado
OM-40/CMM/
DMPF/G/21

4. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 30 de Junho de 2021, pelas 10.00 horas, na

Aquisição de cadeiras
para escritório

N/A

Sala de Conferências, no endereço acima.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 14 de Julho de 2021

e serão abertas em sessão pública, na Sala de Conferências, no mesmo endereço, às 10.15 horas do
mesmo dia, na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

1.

Garantia
Provisória

100.000,00MT

N/A

As propostas deverão ser válidas por um período 120 dias, acompanhadas de Garantias Provisórias válidas por 150 dias, de
acordo com os valores definidos.

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos concursos no
endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 28 de Junho de 2021.

ANE, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Av. de Moçambique, n.º 1225, Caixa Postal 403, Maputo – Moçambique

3.

Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais) para os Concursos Limitado e Público. O pagamento deverá ser por meio de depósito directo

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 14.00 horas do dia 27 de Julho
de 2021, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225,
Maputo.
7. As propostas deverão ser válidas por um período de 60 dias da data de entrega das propostas.
8. Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.
9. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.
10.O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 23 de Junho de 2021
6267

para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM
BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.
4.

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° 5/2016, de 8 de Março.

5.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão
rejeitadas.
Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA
6231
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos
de vinte (20) dias contados da segunda e
última publicação deste anúncio, citando
os credores desconhecidos dos executados:
FLÁVIA ROSÁRIA BARCO SANCHES
FORTUNATO e JOÃO MANUEL MARTINS
FORTUNATO, ambos residentes na província
de Cabo Delgado, Cidade de Montepuez,
Bairro Cimento, Avenida Julius Nyerere, casa
nº 3, para no prazo de dez dias, posteriores
àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o
pagamento do seu crédito pelo produto dos
bens penhorados de que tenham garantia
real sobre o imóvel descrito na Conservatória
dos Registos e Notariado de Montepuez, sob
o número oitenta e quatro, a folhas quartenta

e três, do Livro “B”, traço um e inscrito na
mesma Conservatória a favor de FLÁVIA
ROSÁRIA BARCO SANCHES FORTUNATO
e JOÃO MANUEL MARTINS FORTUNATO,
sob o número oitenta e quatro, a folhas
trinta do Livro “G” traço um, nos Autos
de Execução Ordinária nº 28/2016-P,
movidos pela exequente GAPI-Sociedade de
Investimentos, SA

1.

MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos convida a todos concorrentes elegíveis a apresentarem
propostas seladas para os concursos abaixo descritos:
Nº do Concurso

58A001241/CP/12/
OE-ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA/021

Objecto
Fornecimento
de instrumentos
de Ortopedia e
Traumatologia
para uso no SNS

Fornecimento de
Medicamentos
58A001241/CP/15/OEEssenciais e de
MED/021
Especialidade
para SNS

Maputo, aos 17 de Junho de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
6845

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MONTEPUEZ

Fornecimento
de material e
58A001241/CP/14/OE- consumíveis de
MFR/021
Medicina Física e
Reabilitação para
uso no SNS

Modalidade

Data e hora de
Apresentação e Abertura

Garantia
Provisória

Concurso
Público

Entrega:
Data: 4/8/2021
Hora: 10.00 horas
Abertura:
Data: 4/8/2021
Hora: 10.15 horas

15.000,00
USD

Data: 21/10/2021
14.00 horas

Concurso
Público

Entrega:
Data: 10/8/2021
Hora: 10.00 horas
Abertura:
Data: 10/8/2021
Hora: 10.15 horas

25.000,00
USD

Data: 25/10/2021
14.00 horas

Concurso
Público

Entrega:
Data: 11/8/2021
Hora: 10.00 horas
Abertura:
Data: 11/8/2021
Hora: 10.15 horas

10.000,00
USD

Data: 27/10/2021
14.00 horas

2.

Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os Documentos do Concurso a partir do
dia 29 de Junho de 2021, das 7.30 às 15.30 horas (hora local), no seguinte endereço: Central de Medicamentos e Artigos
Médicos, Av. Agostinho Neto/Salvador Allende - HCM, 1º Andar, Tel.: +258 21-304697 - Fax.: +258 21-304696, MaputoMoçambique

3.

Os Cadernos de Encargos em língua Portuguesa, poderão ser adquiridos pelos concorrentes interessados, no endereço
indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais).

4.

O pagamento será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária para a seguinte conta:

Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

CMAM MISAU POOLING F
Banco: Millennium Bim
Conta nº: MZM 54620507
Swift Code: BIMOMZMXXXX
Balcão: 25 de Setembro nº 1800
Maputo-Moçambique

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Data de Lançamento: 24 de Junho de 2021
Data de Encerramento: 8 de Julho de 2021
1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Montepuez convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais
ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Data e
Data e
hora de
hora de
Validade Garantia
entrega de abertura de
Definitiva
das
documentos documentos
propostas
qualificação qualificação
e propostas e propostas

5.

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 nº 5/2016, de 8 de Março.

6.

As empresas interessadas poderão, igualmente, consultar o website do MISAU através do endereço electrónico: www.misau.gov.mz
Telef: +258 21-720494
+258 21-900671/72
Fax: +258 21-900673

Av. Salvador Allende / Agostinho Neto
Cidade de Maputo

N.º
Ord

Modalidade,
contratação
e respectiva
referência

1

Concurso Nº
04C100251/
CL/01/2021

Fornecimento de
bens de capital

Pessoas
singulares, micro, 24/6/2021
pequenas e
8.45 horas
médias empresas

8/7/2021
9.00 horas

120 Dias

exigida

2

Concurso Nº
04C100251/
CL/02/2021

Fornecimento de
combustível (diesel,
gasolina e gás)

Pessoas
singulares, micro, 24/6/2021
pequenas e
9.45 horas
médias empresas

8/7/2021
10.00 horas

120 Dias

Não
exigida

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÃO

3

Pessoas
Concurso Nº Fornecimento de
singulares, micro, 24/6/2021
04C100251/ material consumível
pequenas e
8.45 horas
CPC/01/2021 de escritório
médias empresas

29/6/2021
9.00 horas

90 Dias

Não
exigida

ANÚNCIO DE CONCURSOS

4

Pessoas
Concurso Nº
Fornecimento de
singulares, micro, 24/6/2021
04C100251/
géneros alimentícios pequenas e
9.45 horas
CPC/02/2021
médias empresas

29/6/2021
10.00 horas

90 Dias

Não
exigida

5

6

7

8

Objecto do
Concurso

Concorrentes
Elegíveis

Pessoas
Concurso Nº Fornecimento de
singulares, micro, 24/6/2021
04C100251/ material de higiene e
pequenas e
10.45 horas
CPC/03/2021 limpeza
médias empresas
Prestação de serviços de manutenção e
Concurso Nº reabilitação de bens
04C100251/ imóveis (SDSMAS,
CPC/04/2021 Hospital Rural e
Unidades Sanitárias
Periféricas)

Pessoas
singulares, micro, 24/6/2021
pequenas e
11.45 horas
médias empresas

Prestação de serviConcurso Nº ços para manuten04C100251/ ção e reparação de
CPC/05/2021 viaturas (ambulância)

Pessoas
singulares, micro, 24/6/2021
pequenas e
12.45 horas
médias empresas

Prestação de serviços para manutenConcurso Nº
ção de bens móveis
04C100251/
(computador, imCPC/06/2021
pressoras e fotocopiadora)

Pessoas
singulares, micro, 24/6/2021
pequenas e
13.45 horas
médias empresas

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas
a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

29/6/2021
12.00 horas

29/6/2021
13.00 horas

29/6/2021
14.00 horas

90 Dias

90 Dias

90 Dias

90 Dias

exigida

Não
exigida

Não
exigida

Não
exigida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirílos no Endereço:
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Montepuez, Administração Interna, UGEA, Av. Eduardo Mondlane,
Montepuez, Cabo Delgado, Moçambique, pela importância não restituível de 500,00MT para Concursos de Pequena Dimensão e 1.000,00MT para Concursos Limitados.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer até aos dias 29 de Junho para Concurso por Cotações (3ª feira) e 8 de Julho para Concursos Limitados
(5ª Feira) e serão abertas em sessão pública, na Secretaria Geral do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social
de Montepuez.
4. 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° 5/2016, de 8 de Março.
Montepuez, aos 21 de Junho de 2021
O Director Distrital
João Paulo Andala
(Especialista de Saúde “C”)

6299

Nº de
Concurso
29/6/2021
11.00 horas

Anúncio de
Posicionamento

Objecto

Data e hora
para entrega
das propostas

Data e hora para
abertura das
propostas

Garantia
provisória
(em meticais)

58A000305/CL N˚ 19/21/
OE/INS

Prestação de serviços
de seguro de viaturas e
motorizadas

12/7/2021
10.00 horas

12/7/2021
10.15 horas

Não Aplicável

58A0003051/CP/Nº 31/
CoAg PEPFAR/UGEA/2021

Aquisição de autoclaves

20/7/2021
10.00 horas

20/7/2021
10.15 horas

50.000,00

58A0003051/CP/Nº23/
Fundos Externos/2021

Aquisição de equipamento
informático

20/7/2021
13.00 horas

20/7/2021
13.15 horas

150.000,00

58A0003051/CP/Nº29/
Fundos Externos/2021

Contratação de serviços de
serigrafia e gráfica

22/7/2021
10.00 horas

22/7/2021
10.15 horas

100.000,00

58A0003051/CP/26/OE Fundos Externos/INS/2021

Contratação de serviços
e fornecimentos de
combustível

19/7/2021
10.00 horas

19/7/2021
10.15 horas

70.000,00

58A000301/CL N˚ 28/
BICMINS FASE III e OMSSARS-CoV2/UGEA/2021

Aquisição de duas geleiras

12/7/2021
11.30 horas

12/7/2021
11.45 horas

Não Aplicável

58A0003051/CL N˚ 24/OMS- Aquisição de consumíveis
SARS-CoV2/UGEA/2021
de laboratorio

12/7/2021
13.00 horas

12/7/2021
13.15 horas

Não Aplicável

58A0003051/CL N˚ 38/
CoAg/RA/INS/2021

12/7/2021
8.45 horas

12/7/2021
9.00 horas

Não Aplicável

Aluger de viaturas pick-up
4x4 de cabina dupla

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE
PESQUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste anúncio e serão abertas
em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo-Província, Junho de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

180
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 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 que os concursos abaixo indicados foram adjudicados as seguintes
empresas:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (Comercial)

Concurso

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos
de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registados sob o
número 109/19/H, em que é exequente a COMPANHIA INDUSTRIAL DA
MATOLA, SA, sociedade comercial de Direito moçambicano, com sede na
Rua do Impasse, porta nº 76, Cidade da Matola “A”, com NUIT 400020061,
representada pelo seu bastante procurador, o Exmo Sr. Dr. Naftal Jossias Neve,
e executadas: PANIFICADORA MILA, LDA, com sede no Bairro Khongolote,
parcela 601, Q. 18, Município da Matola, representada pela Senhora Amélia
Pedro Mutisse Nhantumbo e AMÉLIA PEDRO MATUSSE NHANTUMBO,
natural de Maputo, casada, filha de Pedro Matusse e de Cristina Mbaze, BI
110102083165B, residente em Magoanine, Q. 9, casa nº 15, contacto 825553102, para o pagamento da quantia de 624 731,36MT (seiscentos e vinte
e quatro mil, setecentos e trinta e um meticais e trinta e seis centavos), foi
designado o dia 6 (seis) de Agosto de dois mil e vinte e um, pelas doze horas,
para a abertura de propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas
no Cartório deste Tribunal até trinta minutos antes da hora marcada, para a
venda em primeira praça dos bens abaixo indicados:

Nome da empresa

Objecto

Valor
(em MT)

INCM/CP/18/2021

ITWARE, LDA

Instalação e assistência do sistema de rastreio e recuperação de viaturas

1.763.617,05

INCM/CP/23/2021

TRIANA BUSINESS SOLUTIONS

Aquisição de um sistema de alerta IVR (interactive Voice Response) e SMS (Short
Message Service)

19.252.350,00

INCM/CP/25/2021

TECHNOPLUS, LDA

Desenvolvimento do Portal das Praças Digitais

900.900,00

INCM/CP/28/2021

TECHNOPLUS, LDA

Manutenção e desenvolvimento de aplicações e softwares (Balcão Virtual)

4.650.000,00

INCM/CP/41/2021

CANCELADO

Fornecimento e montagem de mobiliário para a incubadora tecnológica do INCM

-----------

INCM/CP/45/2021

MOVITEL, SA

Implementação do Projecto das Praças Digitais

66.924.632,92

INCM/CP/66/2021

MARRABENTA+ ESPECIAL EVRNTS & TECHNOLOGY

Aluguer de tenda e equipamentos para a inauguração dos estúdios da TVM em
Inhambane (Migração Digital)

1.802.277,95

Maputo, Junho de 2021
UGEA
Ilegível

6302

Verba nº 01
Uma máquina fotocopiadora, da marca Canon, de cor cinzenta e creme, em
bom estado de conservação, avaliada em 20 000,00MT (vinte mil meticais);
Verba nº 02
Um computador de mesa, completo, da marca Samsung, em bom estado de
conservação, de cor cinzento e preto, avaliado em 15 000,00MT (quinze mil
meticais);
Verba nº 03
57 cadeiras escolares duplas, de madeira, castanhas, avaliadas em
199,500,00MT (cento e noventa e nove mil e quinhentos meticais);
Verba nº 04
Uma cadeira de escritório, giratória, preta, em bom estado de conservação,
avaliada em 5 000,00MT (cinco mil meticais);
Verba nº 05
Duas cadeiras de escritório, para visitas, de cor cinzenta e preto, em bom
estado de conservação, avaliadas em 2 000,00MT (dois mil meticais);
Verba nº 06
Uma secretária com duas peças, de cor creme, em estado razoável de
conservação, avaliada em 3 000,00MT (três mil meticais);
Verba nº 07
Dois (2) vasos de barro, de cor verde e um de cor laranja, para ornamentação,
avaliados em 1 500,00MT (mil e quinhentos meticais);
Verba nº 08
Dois (2) vasos de barro de cor verde e um de cor laranja, para ornamentação,
avaliados em 1 500,00MT (mil quinhentos meticais);
Verba nº 09
Quatro (4) potes de barro para ornamentação externa, com pinturas, avaliados
em 2 000,00MT (dois mil meticais);
Verba nº 10
Um computador completo da marca Eccer, teclado e mouse da marca Dell,
avaliado em 20 000,00MT (vinte mil meticais);
Verba nº 11
Duas (2) cadeiras de escritório, pretas, com base de madeira, em estado
razoável, avaliadas em 2 000,00MT (dois mil meticais);
Verba nº 12
Um armário pequeno de escritório, de cor branca, em estado razoável, avaliado
em 2 000,00MT (dois mil meticais);
Verba nº 13
Uma cadeira de escritório, de cor vermelha e branco, em mau estado de
conservação, avaliado em 500,00MT (quinhentos meticais);
Verba nº 14
Seis (6) beliches, em estado razoável, avaliados em 30 000,00MT (trinta mil
meticais);
Verba nº 15
Um divisório de padaria, em estado razoável, de cor branco, avaliado em 150
000,00MT (cento e cinquenta mil meticais);
Verba nº 16
Amassadeira de cor branca, com capacidade para 18Kg, num estado razoável,
avaliada em 50 000,00MT (cinquenta mil meticais);
Verba nº 17
Estufa para fermentar o pão, de cor cinzenta e branco, avaliada em 125
000,00MT (cento e vinte e cinco mil meticais);
Verba nº 18
Máquina de esticar massa, avaliada em 50 000,00MT (cinquenta mil
meticais);
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da
data e horas descritas.
Matola, aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
Atália Manjate
Verifiquei
O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
6240
5968
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DIRECÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO PARA PROMOÇÃO DE PRODUTOS NACIONAIS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

EDITAL

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Foram apresentados nesta Direcção pelas entidades
nacionais:
1. Blue Sky, Lda.
2. Brother Comercial, Lda.
3. Confeitaria Rice & Doce, SA.
4. Construções Karina, Lda.
5. Electricidade de Moçambique, EP. (renovação)
6. Halima Agro Indústria, Lda.
7. Moz Quarries, Lda.
8. EDN- EDSON, DILKA E NEURICE, LIMITADA.
9. Baobad Products Mozambique, Lda.
10. Mozambique Power Industries, SA.
11. Westfalia Moçambique, Lda.
12. Banco Nacional de Investimento
MIC – Praça 25 de Junho, no 300, Email: www.mic.gov.mz

13. Flexconta, Lda
14. Manwart Comercial, Lda
15. Casa do Agricultor- Farmer Home Limitada.

CONCURSO NÚMERO: 39A002411/CL/01/2021
CONTRATAÇÃO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

Pedidos de concessão do direito de uso do Selo “ORGULHO MOÇAMBICANO.MADE IN MOZAMBIQUE”
em tramitação, solicitando-se pela presente que, no
prazo de 7 dias úteis, contados a partir da data da
publicação ou afixação do presente Edital, os interessados apresentem junto a Direcção Nacional da
Indústria, eventuais motivos que constituam impedimento para a concessão do direito de uso do
Selo as entidades supracitadas, a luz do Decreto nº
10/2012, de 11 de Maio.

A Autoridade Reguladora de Energia - ARENE, pessoa colectiva de direito público, dotada
de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica,
pretende contratar uma empresa especializada na prestação de Serviços Gráficos diversos.
Os Serviços a prestar incluem, entre outros, serviços gráficos e editoriais para produção/
impressão de revistas/brochuras no tamanho A4, A5, serviços gráficos e editoriais para
disponibilização online interativa de revista/brochura, bem como, estampagem e bordado
em camisas, camisetes, bonés e sacolas personalizados, produção de cartões de visita,
agendas, calendários, blocos de notas, faixas (lanyard), backdrop, banners, roll up, folders,
flyers, brindes e painéis PDV (painéis pantográficos).

Maputo, aos 24 de Junho de 2021
O Director Nacional
Sidónio dos Santos

Tel: +258 827 862 525/ Maputo
6307

Assim, nos termos do n.º 5 do artigo 28, 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 convida-se pessoas singulares ou colectivas, nacionais,
especializadas na prestação do serviço objecto do presente convite e que reúnam os
requisitos de elegibilidade previstos no Regulamento de Contratação, acima mencionado a
manifestarem o seu interesse.
As propostas deverão ser submetidas num envelope fechado, com a identificação completa
do concorrente e do objecto de contratação até ao dia 20 de Julho de 2021.
A selecção será efectuada através de um Concurso Limitado, cujo Critério de Avaliação
será o Conjugado de acordo com o Regulamento de Contratação Pública e dos Termos de
Referência.
Os concorrentes interessados poderão obter informações, de segunda a sexta-feira, durante
as horas normais de expediente, no endereço abaixo indicado ou através do envio de um
email para: departamento-aquisicoes@arene.org.mz

ANÚNCIO DE CONCURSO
(Fornecimento de Bens e Serviços)
Referência: SOS/EMERGÊNCIA-PEMBA/2021
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf
International, uma das maiores organizações não governamentais
dedicada a apoio de crianças sem cuidados parentais adequados ou em
risco de perdê-los. Em Moçambique, a organização está estabelecida em
seis províncias, designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete
e Cabo Delgado.

Autoridade Reguladora de Energia - ARENE
Departamento de Aquisições -DA
Rua Carlos Albers, n° 41
Telefone n°: (258) 21 333550/52
Celular n°: (258) 82 3235590
Maputo

6311

Em Dezembro de 2020, a Aldeias de Crianças SOS iniciou um projecto
de assistência humanitária em Cabo Delgado, cujo objectivo é apoiar
as pessoas vítimas de insurgência militar, especialmente às crianças,
mulheres e pessoas com deficiência.
No quadro das actividades do projecto retro-mencionado, Aldeias de
Crianças SOS Moçambique convida fornecedores credíveis e interessados
a submeterem suas propostas financeiras para o fornecimento dos bens
de acordo com o abaixo discriminado:
Iten

Descrição

Qtd
Julho

Qtd
Qtd
Qtd
Agosto Setembro Outubro

QTD
Total

1

Sacos de Arroz de
25kg

1000

1000

1000

1000

4,000

2

Sacos de Farinha
de Milho de 25kg

1000

1000

1000

1000

4,000

3

Sacos de Feijão
Manteiga (seco) de 200
50kg

200

200

200

800

4

Garrafas de 5 litros
1000
de óleo de cozinha

1000

1000

1000

4,000

5

Embalagens de Sal
50
Grosso (20 x 1kg)

50

50

50

200

As propostas deverão ser enviadas por email, junto com alvará, Quitação
das Finanças e Cadastro Único, no endereço abaixo mencionado, até ao
dia 8 de Julho 2021.
Local de entrega dos produtos: Av. Alberto Chipande, n.º 81, Cidade de
Pemba
E-mail: Procurement.moz@soscvs.org.mz
Maputo, aos 23 de Junho de 2021
6940
6951
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de trinta dias, citando o executado
CUSTÓDIO EDUARDO SAFO CHICUMELE, com último
domicílio no Bairro da Zona Militar, província de
Nampula, actualmente em parte incerta, para no prazo de
10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos
éditos, a contar da data da afixação deste edital, pagar ao
exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS,
SA, a quantia de 508 260,76MT em dívida nos Autos de
Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia

Certa, registados sob o nº 123/2020-Z, que pelo Cartório
da Quarta Secção lhe move o referido exequente, ou no
mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal
pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição
que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do CPC,
sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos,
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição
inicial que se encontra arquivado no Cartório desta
Secção, à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das

horas normais de expediente.
Maputo, aos 6 dias do mês de Maio do ano dois mil e
vinte e um
A Juíza de Direito
Luísa Matlaba
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
6281

ANÚNCIO DE VENDA
Imóvel

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº
31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar
da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue
com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Processamento
Mineiro número 10418LPM para Granito e Rochas Ornamentais,
no distrito da Cidade de Chimoio, na província de Manica, a favor da
requerente CCM Stone-Sociedade Unipessoal, Lda., com as seguintes
coordenadas geográficas:

Vértice
1
2
3
4

Latitude
-19 06 40,00
-19 06 30,00
-19 06 30,00
-19 06 40,00

Longitude
33 26 30,00
33 26 30,00
33 26 50,00
33 26 50,00

ENTREPOSTO COMERCIAL E OFICINA AUTOMÓVEL (Beira)
Área de Terreno Área Ediﬁcada VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL
120,000,000 MZM
6.100 m2
5.643,35 m2 178,114,000 MZM

Visitas ao imóvel só sob marcação através dos contactos:
Sra. Rosa Alfanete : Cel: 874418230 | e-mail: rosa.alfanete@fnb.co.mz
Entrega das propostas
Data limite: 30 de Junho de 2021.
Local: Av.25 de Setembro 1ºandar nº420 ( Prédio JAT 1 ) a atenção de Manuel Santos
ou via e-mail: manuel.santos@fnb.co.mz | derio.baloi@fnb.co.mz | laercio.sele@fnb.co.mz

Maputo, aos 29/10/2020
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
6929

Somente os Clientes pré-selecionados serão contactados pelo Banco dentro de 5 (cinco) dias úteis.
*Os valores de avaliação do imóvel, são apenas indicativos, podendo os proponentes apresentar melhor oferta

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2.ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária n.º 77/2016-I, que o exequente: MOZA Banco, S.A.,
move contra o executado Farmácia Matola, E.I., foi ordenada a venda por meio
de proposta em carta fechada, em primeira praça, do seguinte imóvel:
Verba Única
Um imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o n.º 519 a
fls. 80 verso, do Livro B/2 e inscrito sob o número 1457 a fls. 83 verso do Livro G/2 a
favor de Ernesto Langa, que constituiu uma hipoteca a favor do exequente MOZA
Banco, SA, inscrita sob o número 142, a fls. 41 do Livro C/2, pelo valor mínimo
de 8 733 000,00MT (oito milhões, setecentos e trinta e três mil meticais),
correspondente ao valor da avaliação.
As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado na
verba, para o princípio de pagamento da dívida e custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel, a entregarem
as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio
da Justiça, 4.º andar, nesta cidade, durante as horas normais do expediente, bem
como ficam notificados àqueles que, nos termos do disposto no art. 876º/2 do
Código de Processo Civil, poderiam requerer à adjudicação e bem assim aos
titulares de qualquer direito de preferência na alienação do imóvel penhorado
para, querendo, exercerem o seu direito no acto da venda.
No dia 19 de Julho de 2021, pelas 13.30 horas, na Sala de Audiências desta
Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas,
cujo acto podem os proponentes assistir.
Mais, torna-se público que nos presentes autos foram deduzidos embargos à
execução registados sob n.º 10/2017-I, os quais estão pendentes de recurso de
agravo, na fase de pagamento das custas.
O imóvel poderá ser visitado, no Bairro Belo Horizonte II, talhão 280, província
de Maputo, ao cuidado do exequente, durante as horas normais de expediente.
Maputo, aos 16 de Junho de 2021
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
6298

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

FNB Moçambique S.A., Subsidiária do Grupo FirstRand, a maior instituição ﬁnanceira em África, por capitalização bolsista

5848
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE
REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
11ª SECÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE
FRANCISCO TOMÁS COSSA

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA DOUTORA CLEONISSE DE JESUS SALVADO
BISPO, JUÍZA DE DIREITO DESTA SECÇÃO
Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos
de trinta dias, citando os réus: Edgar Celso Almeida e KCB-SERVIÇOS,
actualmente em parte incerta, para no prazo de vinte (20) dias, que começa
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última
publicação deste anúncio, contestar, querendo, apresentando a sua defesa, nos
Autos de Acção Ordinária nº 45/2021/B, que por esta Secção lhe move MOZA
BANCO, SA, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que
se encontra à disposição dos citandos no Cartório desta Secção, podendo ser
levantada dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de, não
contestando, julgarem-se confessados os factos articulados pelo autor.
Maputo, aos vinte e oito dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um
A Escriturária Judicial Provincial
Haua Castro
Verifiquei
A Juíza de Direito
Cleonisse de Jesus Salvado Bispo
6312

Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura de
vinte e um de Junho de dois mil
e vinte e um, exarada de folhas
sessenta e quatro a folhas sessenta
e cinco verso, do livro de notas
para escrituras diversas número
vinte e sete, traço “B”, barra BAÚ,
deste Balcão, a cargo da Notária
em exercício, Célia Bernardete
Mestre Guambe, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Francisco
Tomás Cossa, de então vinte e
nove anos de idade, solteiro, maior,
que era à data da sua morte, e com
última residência habitual no
Bairro da Liberdade, Matola.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade,
tendo deixado como única e
universal herdeira de seus bens,
sua filha Janete Francisco Cossa,
solteira, maior, e residente no
Bairro da Liberdade, Matola.
Que não existem outras pessoas
que de lei possam concorrer na
sucessão.
Fazem parte da herança todos os
bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias em nome do de
cujus.
Está conforme
Maputo, aos 23 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)
6882

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA11

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas nacionais elegíveis, interessadas e que reúnem
os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas seladas
para o concurso constante do quadro abaixo

Concurso

Concurso OM
12/0147/
CL/13/21

Concurso OM
12/0147/
CL/11/2021

Concurso OM
12/0110/
CL/15/2021

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA -11

Solicitação de Manifestações de Interesse

Concurso OM
12/0110/
CL/16/2021

Concurso nº OM-12/0147/CS/01/21
Serviços de Consultoria para revisão e edição de textos da Revista e do
Boletim informativo do Conselho Municipal de Maputo

No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho Municipal de Maputo
(CMM), pretende contratar um singular para rever e editar textos da revista e do
Boletim informativo do Conselho Municipal de Maputo.
1. O consultor deverá realizar as seguintes actividades:
a) Analisar aspectos semânticos, morfológicos e sintácticos dos textos
produzidos;
b) Editar textos jornalísticos;
c) Rever textos diversos dos membros do Conselho Municipal;
d) Rever e editar os textos jornalísticos e outros tipos de textos.
2. O CMM convida consultores para apresentarem as suas manifestações
de interesse para a execução dos serviços de consultoria providenciando
informação indicativa sobre sua qualificação, experiência na área, descrição de
trabalhos similares realizados e pessoal-chave disponível.
3. O Consultor a ser seleccionado deverá ter o seguinte perfil:
• Experiência comprovada de, pelo menos, 10 anos de experiência na função;
• Pelo menos Licenciatura em Jornalismo, Ciências de Comunicação, ensino do
português, linguística ou áreas afins;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Habilidade de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
• Fluente em inglês.
4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou
adquirir os termos de referência no endereço abaixo indicado, no horário das
8.00 até as 15.30H, a partir do dia 2 de Julho de 2021.
5. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo até
às 15.30 horas, do dia 14 de Julho de 2021. Os interessados deverão submeter
uma original e duas cópias físicas.
6. Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos da
Legislação Nacional especificados no Regulamento de Contratação de
Empreitada, Bens e Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março.
Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal
UGEA 11/ 2º andar, Av. Ho-Chi-Min, nº 251, Praça da Independência
Cordiais saudações
6319

Concurso OM
12/0110/
CL/17/2021

Concurso OM
12/0147/
CL/18/2021

Concurso OM
12/0110/
CC/20/21

Objecto do
Concurso
Fornecimento de
material gráfico
para o Gabinete de
Comunicação
Fornecimento
de material
gráfico (brindes
promocionais)
para o Gabinete de
Comunicação
Aquisição de material
para eventos: Lote
1 –Aquisição de
cadeiras plásticas;
Lote 2- Tapetes
Vermelhos
Aquisição de
equipamento
eléctrico e de
refrigeração: Lote
1-Gerador para o
Prédio UTA; Lote
2-Estabilizador de
Corrente; e Lote
3-Ar-Condionados
Aquisição de
material informático
e aparelhos de som
e imagem: Lote 1
-Computadores
portateis; Lote
2-Datashow, Modern
e tela gigante.
Aquisição de
material gráfico
para o Gabinete
de Comunicação:
Lote 1 – Placas de
Identificação e Lote
2- Outdoor
Aquisição de
equipamento de
escritório

Data, Hora e Local
de Concentração
para visita

Alvará

Data, Hora e
Garantia
Local de abertura
Provisória
do concurso

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Dia: 14.07.21
Entrega: 10:00h
Abertura: 10:15h

N/A

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Dia: 14 .07.21
Entrega: 12:00h
Abertura: 12:15h

N/A

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Dia: 14 .07.21
Entrega: 14:00h
Abertura: 14:15h

N/A

Dia: 05.07.21
Recebedoria
Municipal Karl
Marx, n°173
10:30 Hrs

Compatível
ao objecto de
Contratação

Dia: 15.07.21
Entrega: 10:00h
Abertura: 10:15h

N/A

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Dia: 15.07.21
Entrega: 12:00h
Abertura: 12:15h

N/A

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Dia: 15 .07.21
Entrega: 14:00h
Abertura: 14:15h

N/A

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Entrega
06 .07.21
Abertura: 15:30h

NA

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos
do concurso no endereço indicado no n° 5, no horário das 8:00 até as 15:30H, a partir do dia 02.07.2021.
3. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma
taxa não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo
para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais NIB 000105610000000243263, no
BANCO MILLENNIUM BIM, e posterior levantamento do respectivo recibo na Recebedoria Municipal,
sita na Av. Karl Marx no 173, com excepção do concurso OM 12/0110/CC/20/21, respeitante à aquisição
do equipamento de escritório, devendo levantar o documento de concurso no mesmo local e sem custos.
4. 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 nº 05/2016, de 08 de
Março.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após
o prazo limite serão rejeitadas:
________________________
Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11
2° Andar ao lado da Sala de Formação
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo Email: scmugea@gmail.com
6317
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, O Instituto Nacional
de Gestão redução do risco de desastres, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos seguintes, bens e serviços.
N.º Concurso

Modalidade

02/CPD/25A001652/INGD/2021

Concurso de Pequena
Dimensão

Objecto
Aquisição de Material de Escritório

Garantia
Provisória
Não Requerida

Data Hora Final Para
Entrega
09/07/2021
10.00

Data Hora Para
Abertura
09/07/2021
10.30

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no Instituto Nacional de Gestão de Calamidades – UGEA, sito na Rua da GARE nº 690,
Parque do INGD Maputo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais), das 8 horas às 14.30 horas e trinta minutos, de 2ª a 6ª feira.
Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta nº 576569 do BIM - Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.
As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues na UGEA, sito na Rua da GARE nº 690, Parque do INGD Maputo, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.
Maputo, Junho de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO
DISTRITO MUNICIPAL
KAMAVOTA
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO
DISTRITO MUNICIPAL
KAMAVOTA
1ª SECÇÃO CÍVEL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE
MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial
deste Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos de
trinta dias, citando a executada
SOUSA INVESTIMENTOS, LDA,
com último domicílio conhecido
na Av. 24 de Julho, nº 1291, 2º
andar direito, nesta cidade de
Maputo, ora ausente em parte
incerta do país, para no prazo de
dez dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da data da segunda
e última publicação deste
anúncio no jornal “ Notícias”,
pagar ao exequente CREMILDO
DOS SANTOS, a quantia de
130.150,00MT, em dívida nos
Autos de Execução Ordinária
nº 47/2021-P, que por esta
Secção lhe move o referido
exequente ou, no mesmo
prazo nomear à penhora bens
suficientes para pagamento da
dívida e do mais que acrescer ou
deduzir a oposição que tiver, nos
termos do art. 812º e seguintes
do C.P.C., sob pena de não o
fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, prosseguindo a
execução seus termos, conforme
tudo melhor consta do duplicado
da petição inicial que se
encontra arquivado ao Cartório
desta Secção à sua disposição,
onde poderá levantar dentro das
horas normais de expediente.

Pelo Tribunal Judicial do Distrito
Municipal KaMavota, na Acção
Especial de Manutenção
de Posse com Processo
Sumário, nº 92/2020-A que
correm seus termos na 1ª
Secção, movida pela autora
Celia de Alegria Domingos
Fumo, com domicílio nesta
cidade de Maputo, contra o
réu Jaime Jonasse Augusto
Tembe, com última residência
desconhecida; é este Réu citado
para no prazo legal de vinte
dias, que começa a correr
depois de finda, dilação de
trinta dias, da segunda e última
publicação deste anúncio,
contestar querendo, a Acção
supramencionada consistindo
o pedido de Divórcio Litigioso,
conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial
que se encontra no Cartório
desta Primeira Secção, à
disposição do citando, onde
poderá solicitá-lo em qualquer
dia útil, durante as horas
normais de expediente, com a
advertência de que a falta da
contestação serão considerados
confessos os factos articulados
pela autora para os efeitos de
decretamento de divórcio.

Pelo Tribunal Judicial do
Distrito Municipal KaMavota, na Acção de Divórcio Litigioso, nº 92/20-A,
que corre seus termos na
1ª Secção, movida pela autora CÉLIA DE ALEGRIA
DOMINGOS, com domicílio
nesta cidade de Maputo,
contra o réu JAIME JONASSE AUGUSTO TEMBE,
com última residência desconhecida e actualmente
em parte incerta, é este réu
citado para no prazo legal
de vinte dias que começa
a correr depois de finda a
dilação de trinta dias da segunda e última publicação
deste anúncio, contestar,
querendo, a Acção supramencionada,
consistindo
o pedido de ser decretado
o divórcio, conforme tudo
melhor consta do duplicado da petição inicial que se
encontra no Cartório desta Primeira Secção Cível,
à disposição do citando,
onde poderá solicitá-lo em
qualquer dia útil, durante
as horas normais de expediente, com a dvertência de
que a falta da contestação
os autos prosseguir até a final à sua revelia.

Maputo, a 1 de Junho de 2021
Verifiquei
A Escrivã de Direito
Elina Teresa Mathossi
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Ercília Felicidade Matavele
Sebastião

Maputo, a 1 de Junho de
2021
A Escrivã de Direito
Elina Teresa Mathossi
Verifiquei
A Juíza de Direito
Dra. Ercília Felicidade
Matavele Sebastião

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE
DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL
DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

ANÚNCIO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ELIAS MOISES
LANGA

6879

6761

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos
de trinta dias, citando a
requerida GABRIELA YASMINN SZAFMAN, residente
na Rua de Nachingweia, nº
295, Bairro da Sommerschield, actualmente em
parte incerta, para nos termos do nº 2 do artigo 402°
e seguintes do C.P.C, e no
prazo de oito (8) dias, a
contar da data da citação,
cujo dia do termo lhe será
indicado, apresentar a sua
oposição, querendo, nos
Autos de Providência
Cautelar de Arresto registados sob o nº 11/2021-E,
em que é requerente MAHOMMED MENDI SYED,
cujo duplicado e a nota
se encontra arquivada no
Cartório desta Secção à
disposição, podendo levantá-la, dentro das horas
normais de expediente, sob
pena de não o fazendo, se
prosseguir a providência
os seus termos.
Maputo, aos 21 de Junho
de 2021
A Escrivã de Direito
Flora Adriano da Graça
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba
6820

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no vinte e quatro de Junho
de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas cem a cento e doze a
cento e treze, do livro de notas
para escrituras diversas número trinta e nove “B”, da Terceira
Conservatória do Registo Civil
com Funções Notariais, perante
mim EDMA HELENA TCHAMO
MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ELIAS MOISES
LANGA, de setenta e dois anos
de idade, natural de Malembe,
no estado que era de casado
com Helena Silvano Manjate
Mangue, com última residência
habitual no Bairro T-3, filho de
Moises Langa e de Rita Langa e
sem ter deixado testamento ou
qualquer outra disposição da
sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicas e universais herdeiras dos
seus bens, suas filhas: Rita Paula Langa, Edia Marcia Langa,
Vania Carina Langa e Yara Isa
Langa, todas solteiras, maiores,
naturais de Maputo onde residem.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram às
declaradas herdeiras ou com
elas possam concorrer a esta
sucessão.
Que da herança fazem parte
bens móveis e imóveis.
Está conforme

ANÚNCIO

Maputo, aos 18 de Junho de
2021
A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele
Vilanculo
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE LUCIANA PEDRO MACUACUA
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de dezoito de Junho
de dois mil e vinte e um, exarada de
folhas sessenta e dois verso a setenta
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 Luciana Pedro
Macuacua, de sessenta e cinco anos
de idade, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos com Adelino Jorge Seie, de nacionalidade
moçambicana, com última residência
habitual no Bairro de Maxaquene “C”,
filha de Pedro Macuacua e de Paulina
Muchanga.
Que a falecida não deixou testamento
ou qualquer outra disposição da sua
última vontade, deixou como únicos e
universais herdeiros de todos os seus
bens, seu esposo Adelino Jorge Seie,
viúvo, que ocupa simultaneamente
a posição de meeiro e seus filhos:
Luciano Adelino Seie, casado sob o
regime de comunhão geral de bens
com Carla Cristina Carmena Manjate, Sérgio Emílio Seie, Inocência
Lara Adelino Seie, Jorge Clemente
Adelino Seie e Dora de Jesus Adelino, solteiros, maiores, 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 24 de Junho de
2021

Maputo, aos 24 de Junho de 2021

A Notária Superior
(Ilegível)

A Notária Técnica
(Ilegível)
6919
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial do Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última
publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos
executados: FAC - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS,
LDA, com sede no Bairro Central, Rua da Imprensa, nº 264, 21º
andar, esquerdo, FERNANDO ALBERTO DA COSTA CORDEIRO,
residente na Av. das FPLM, casa nº 113, 1º andar, Cidade de Maputo
e LEONILDA MARIA REIS FERREIRA GOMES, residente na Rua da
Imprensa, nº 2564, 21º andar, esquerdo, Cidade de Maputo, para
no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos reclamarem,
querendo, nos Autos de Execução Ordinária nº 247/20-M, em
que é exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, SA,
o pagamento do seu crédito pelo produto dos bens penhorados,
designadamente:
Verba nº 1
Um televisor, marca Samsung, cor preta, em bom estado, avaliado
em 4 000,00MT;
Verba nº 2
Um leitor de CD, marca Samsung, cor cinzenta, avaliado em 1
500,00MT;
Verba nº 3
Um Leptop, marca HP, cor cinzento-escuro, em estado razoável,
avaliado em 1 000,00MT;
Verba nº 4
Um Leptop, marca HP, cor preta e cromado, em estado razoável,
avaliado em 2 500,00MT;
Verba nº 5
Um Leptop, marca Accert, cor cinzenta, em bom estado, avaliado
em 3 000,00MT;
Verba nº 6
Uma mesa de jantar com seis cadeiras, cor branca, avaliada em 6
000,00MT;
Verba nº 7
Catorze cadeiras plásticas, de cor branca, em bom estado, avaliadas
em 3 000,00MT;
Verba nº 8
Seis cadeiras plásticas, de cor preta, avaliadas em 32 300,00MT;
Verba nº 9
Uma máquina de lavar loiça, marca Defay, cor branca, avaliada em
500,00MT;
Verba nº 10
Uma máquina de lavar roupa, marca Samsung, de 50 litros,
referência WA80G%, avaliada em 7 000,00MT;
Verba nº 11
Um fogão misto, com 4 bocas à gás e 2 eléctricas, marca Troia, cor
Inox, avaliado em 10 000,00MT;
Verba nº 12
Um forno misto, marca Logik, cor preta, avaliado em 5 000,00MT;
Verba nº 13
Uma panela de pressão, marca Lady Gormet, cor creme, avaliada
em 6 500,00MT;
Verba nº 14
Uma batedeira, marca Kenwood, cor cinzenta, avaliada em 10
000,00MT;
Verba nº 15
Uma panela de pressão, marca Tedelext, cor laranja, avaliada em 2
000,00MT;

Verba nº 16
Um liquidificador, marca Haz, cor castanha, avaliado em 1
500,00MT;
Verba nº 17
Um liquidificador, marca Mellerware, cor cinzenta, avaliado em 1
000,00MT;
Verba nº 18
Uma geleira de duas portas, marca Westpoint, cor branca, avaliada
em 5 000,00MT;
Verba nº 19
Uma geleira de duas portas, marca Westpoint, cor branca, avaliada
em 5 500,00MT;
Verba nº 20
Uma geleira de uma porta, marca Areston, cor branca, avaliada em
4 000,00MT;
Verba nº 21
Um armário de madeira, duas portas, de loiça, cor branca, avaliado
em 8 000,00MT;
Verba nº 22
Dois espelhos rectangulares, com quadro de madeira, cor branca,
avaliados em 1 200,00MT;
Verba nº 23
Duas cómodas de madeira, com três gavetas cada, cor branca,
avaliadas em 6 000,00MT;
Verba nº 24
Um armário de madeira de duas portas de espelho embutido, uma
gaveta, cor branca, avaliado em 10 500,00MT;
Verba nº 25
Conjunto de dois sofás de quatro lugares, cor creme, avaliado em
15 000,00MT;
Verba nº 26
Três mesinhas de centro, cor branca e castanho, duas rectangulares
e uma quadrada, avaliadas em 8 000,00MT;
Verba nº 27
Uma máquina de café, marca Delta, cor preta, avaliada em 12
000,00MT;
Verba nº 28
Dois candeeiros de pé alto, cor castanha, avaliados em 1 000,00MT;
Verba nº 29
Três mesinhas circulares, duas de cor castanha e uma branca,
avaliadas em 1 200,00MT;
Total: 136 200,00MT
São: Cento e trinta e seis mil e duzentos meticais.
Maputo, aos 15 de Junho de 2021
A Ajudante do Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene
6323

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Terça-feira, 29 de Junho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

23

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

CERTIDÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Maio de dois mil e vinte e
um, lavrada a folhas dezoito a dezanove dos livros de notas para escrituras diversas número
um “A” barra de dois mil e vinte e um, deste Cartório Notarial, foi celebrada uma Escritura de
Habilitação Notarial por óbito de que às doze horas, do dia catorze de Março de dois mil e vinte e
um, no Hospital Provincial da Cidade de Pemba, no distrito de Pemba, província de Cabo Delgado,
faleceu código da causa da morte R999 JORGE MUSSA, de então setenta e cinco anos de idade,
casado segundo usos e costumes com Zélia Ali Muireque, de nacionalidade moçambicana,
natural de Chiúre e com sua última residência no distrito de Pemba, província de Cabo Delgado,
filho de Mussa Amade e Egia Nicopilo.
Que deixou como seus herdeiros, seus filhos: MIRANGE JORGE MUSSA, solteiro, maior, de
nacionalidade moçambicana, natural de Namapa e residente em Pemba.
ANIFA JORGE, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Nacala e residente em
Pemba.
ALIFO JORGE MUSSA, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Namapa-Eráti
e residente em Pemba.
RAFIQUE JORGE MUSSA, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de MuajajaChiúre e residente em Pemba.
MARIAMO JORGE MUSSA, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de MuajajaChiúre e residente em Pemba.
AMINA JORGE MUSSA, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Chiúre-sede
e residente em Pemba.
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com eles possam concorrer à sucessão.
Que não existem herdeiros sujeitos a inventário obrigatório e que deixou bens e não deixou
testamento.
Está conforme

CERTIDÃO

Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos seis dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e um
O Notário
56
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Certifico, para efeitos de publicação, que por
escritura de vinte e dois de Junho de dois mil e vinte
e um, lavrada de folhas vinte e cinco a vinte e seis,
dos livros de notas para escrituras diversas número
um “A” barra de dois mil e vinte e um, deste Cartório
Notarial, foi celebrada uma Escritura de Habilitação
Notarial por óbito de que às catorze horas do dia
vinte e seis e um de Abril de dois mil e vinte e um no
Hospital Provincial de Pemba, na cidade de Pemba,
no distrito de Pemba, província de Cabo Delgado,
faleceu código da causa da morte E 10 HERINQUE
MUSSA MAGAGA, de então cinquenta e sete
anos de idade, solteiro, maior, de nacionalidade
moçambicana, natural de Pemba e com a sua última
residência no distrito de Pemba, província de Cabo
Delgado, filho de Mussa Magaga e Buanamitete
Nicutuma.
Que deixou como seus herdeiros seus filhos:
ATANÁSIO HENRIQUE MAGAGA, solteiro,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural de
Chai-Macomia e residente em Pemba.
ELA HENRIQUE MAGAGA, solteira, maior, de
nacionalidade moçambicana, natural e residente em
Pemba.
LEOCÁDIA HENRIQUE MAGAGA, solteira,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural de
Chai-Macomia e residente em Pemba.
JOYCE HENRIQUE MAGAGA, solteira, maior,
de nacionalidade moçambicana, natural e residente
em Pemba.

CESÁRIA HENRIQUE MAGAGA, solteira,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural e
residente em Pemba.
JULIANA HENRIQUE MAGAGA, solteira,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural e
residente em Pemba.
ANGELINA HENRIQUE MAGAGA, solteira,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural e
residente em Pemba.
TABU HENRIQUE MAGAGA, solteira, maior,
de nacionalidade moçambicana, natural e residente
em Pemba.
EBIFÂNIA HENRIQUE MAGAGA, solteira,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural e
residente em Pemba.
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram
ou com eles possam concorrer à sucessão.
Que não existem herdeiros sujeitos a inventário
obrigatório e que deixou bens e não deixou
testamento.
Está conforme
Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos vinte e
dois dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte
e um
O Notário
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ANÚNCIO DE CONCURSO REF N.º COP20/027/LOG-MPT
FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no ramo
da saúde na Província da Zambézia, pretende adquirir os serviços
abaixo discriminados:
TRANSPORTE DE 42 PRÉ-FABRICADOS MAPUTO-ZAMBÉZIA
Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados
de maneira gratuita até 17.00 horas do dia 30/6/2021, solicitando
através de email: aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz. O assunto
do email deve ter o seguinte código FGH-027.
As propostas completas deverão ser entregues em envelopes
selados até às 14.00 horas do dia 5/7/2021, nos endereços
indicados nos Termos de Referência do concurso.
6313

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
VEREAÇÃO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL E URBANIZAÇÃO

COMUNICADO
O Conselho Municipal da Cidade da Matola, através da Vereação do
Planeamento Territorial e Urbanização – VPTU, tem estado nos últimos
tempos a levar a cabo campanhas de fiscalização de todas as reservas
municipais, com vista a aferir o nível do seu aproveitamento.
É nessa sequência que a Vereação do Planeamento Territorial
e Urbanização do Conselho Municipal da cidade da Matola, em
coordenação com os Postos Administrativos Municipais e respectivos
bairros, tomou conhecimento da existência de grupos alheios
ao Conselho Municipal da Cidade da Matola, que se dedicam a
efectuar visitas as reservas municipais, com o fim de estabelecer
parcerias ou venda dos locais supramencionados, o que atenta
contra os procedimentos emanados pela edilidade.
Assim sendo, exorta-se a todos os municípes residentes na jurisdição
do Conselho Municipal da Cidade da Matola, para se manterem
vigilantes no que tange aos locais previamente definidos como reservas
municipais, uma vez que esses locais servirão para a materialização
dos planos de desenvolvimento dos bairros municipais e da própria
Autarquia.
O Conselho Municipal da Cidade da Matola, insta ainda, aos municípes
residentes na Cidade da Matola ou que nela tenham diversos tipos de
interesses, a dirigirem-se para a Vereação do Planeamento Territorial
e Urbanização, com vista a aferir a real situação de cada talhão ou
parcela que lhes sejam indicados por pessoas alheias a edilidade ou
funcionários sem mandato para o efeito.
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O incumprimento da exortação supramencionada, acarretará a não
regularização desses talhões ou parcelas e demolição em caso de
ocupação e construção sem a devida anuência da edilidade.
“JUNTOS PELA MATOLA QUE QUEREMOS”

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

Matola, aos 29 de Junho de 2021

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

(Ilegível)

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

O Vereador
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Desempenho de Zavala
satisfaz o Conselho
Executivo Provincial

PARQUE NACIONAL DE ZINAVE

Comunidades recebem
dinheiro de exploração
de recursos naturais

C

OMUNIDADES
da
localidade de Maculuva, no distrito de
Mabote, receberam
semana passada 655
mil meticais resultantes da
exploração de recursos florestais e turísticos do Parque
Nacional de Zinave.
O montante foi entregue
pelo administrador distrital,
Carlos Mussanhane, durante
a visita de trabalho que realizou ao posto administrativo de Zinave.
O dinheiro foi entregue à
Associação Vuka Zinave. Na
ocasião, Carlos Mussanhane
garantiu que a associação
passará a receber anualmente 655 mil meticais para desenvolver programas e projectos de geração de renda,
devendo, para o efeito, privilegiar o empoderamernto
das mulheres e jovens que
vivem na zona tampão do
parque.
Além do dinheiro, vários bens avaliados em
138.818,00 meticais foram
entregues aos residentes dos
povoados de Maculuve-se-

Carlos Mussannahe entrega dinheiro aos líderes comunitários

de, Mechisso, Pingo, Mboma
e Chicaiane.
Carlos Mussanhane convidou os presentes a serem
vigilantes aos caçadores e

exploradores florestais furtivos que dizimam espécies
protegidas,
contrariando,
desta forma, os esforços empreendidos pela Adminis-

tração do Parque Nacional de
Zinave (PNZ) e seus parceiros na restauração ecológica
deste local de conservação e
atracção turística.

Por sua vez, o administrador PNZ, António Abacar,
explicou que os valores que
são entregues às comunidades resultam do imperativo
da Lei 10/99, conjugada com
o Decreto 12/2002, de 6 de
Junho, que consigna 20 por
cento das receitas de exploração florestal, como também das receitas colectadas
no âmbito da exploração turística.
Abacar explicou que a
Associação Vuka Zinave está
a desenvolver actividades
para as quais estão assegurados os fundos para os próximos três anos. Mussanhane
manifestou satisfação do
governo distrital pelas actividades desenvolvidas pela
administração do parque nas
comunidades, no quadro da
responsabilidade social.
Garantiu que o governo
distrital está a trabalhar com
a administração do PNZ para
estabelecer novos acordos
que possam aumentar sua
intervenção no melhoramento das condições de vida
dos residentes de Zinave.

O CONSELHO Executivo Provincial (CEP) de Inhambane
considera positiva a execução
do Plano Económico e Social
(PES) do distrito de Zavala
no primeiro trimestre do ano
em curso, havendo por isso
estabilidade da situação epidemiológica, bem como bom
aproveitamento pedagógico.
A avaliação foi feita no
decurso de mais uma sessão
ordinária daquele órgão de
governação descentralizada
realizada semana passada,
alargada ao governo de Zavala, cujo objectivo era aferir
o grau de execução do PES
e do Programa Quinquenal
2019/2024 deste distrito do
sul da província de Inhambane.
O porta-voz do CEP, Simão Mavimbe, disse que o
distrito de Zavala registou
no primeiro trimestre melhor aproveitamento escolar
comparativamente a igual
período do ano passado, ao
submeter 55.236 alunos às
avaliações finais, dos quais
54.876 tiveram bons resultados, o equivalente a 99,3 por
cento de rendimento pedagógico.
Na área da Saúde, Mavimbe explicou que o distrito conta neste momento
com um hospital distrital e 13
centros de saúde, o que reduz
para cerca de 13 quilómetros

Administrador de Zavala prestando informe ao Conselho Executivo Provincial

a distância ainda percorrida
pela população à busca de
atendimento médico.
Revelou que foram registados no período em análise
263 casos de diarreias, sem
óbito, contra 365 do ano anterior, uma redução de 102
episódios.
No entanto, Simão Mavimbe disse que as chuvas
registadas no principio deste
ano provocaram subida de
casos de malária, tendo sido
notificados 8031 episódios
contra 7815 em igual período
de 2020. Esta realidade mostra uma evolução de 216 casos
e um óbito.
O mau uso das redes mosquiteiras também contribuiu

de certa forma para o aumento do número de casos desta
doença, sobretudo em mulheres grávidas e crianças.
Para reverter a situação, o
CEP recomendou ao governo
distrital a trabalhar com as
comunidades para reforçar
a higiene pessoal e colectiva, de modo a evitar doenças
como diarreias, cólera e malária.
Nos próximos dias, o governo distrital deverá, através
do sector da Saúde, revitalizar as jornadas de limpeza nas
comunidades para eliminar
o lixo acumulado e charcos,
assim como promover o consumo de água purificada ou
fervida.

Actos administrativos vão custar
pouco mais de 100 milhões de meticais
POUCO mais de 100 milhões de meticais serão gastos este ano em
actos administrativos de cerca de dez mil funcionários e agentes
do Estado na província de Inhambane, contemplados nas promoções, progressões e ou mudanças de carreiras.
O director do Gabinete da Secretária de Estado da província,
Ricardo Nhacoongue, explicou que tal vai ocorrer nos próximos
cinco meses. Referiu que, nos últimos anos, existem um pouco
por todo o país muitos funcionários e agentes do Estado que apostam na formação académica ou profissional, facto que tem imArquipélago de Bazaruto

devendo respeitar as normas que regem a Administração Pública.
Sublinhou que os funcionários devem isentar-se de actos como
corrupção, nepotismo, mau atendimento ao cidadão, extorsão na
via pública, entre outros males que minam o desenvolvimento do
país e da província, em particular.
“Desejamos que os nossos colegas, funcionários e agentes do
Estado se dediquem ao melhoramento do atendimento ao público
e à prestação dos serviços solicitados sem recorrer a cobranças ilícitas e outros males”, indicou.

PUBLICIDADE

Jovens
em formação
técnicoprofissional
em Bazaruto
CERCA de 250 jovens residentes no Arquipélago de Bazaruto, nos distritos de Inhassoro e
Vilankulo, estão em formação
técnico-profissional, de modo
que possam entrar no mercado
de emprego.
Os cursos, de curta duração,
são promovidos pela Administração do Parque Nacional de
Bazaruto, com apoio dos governos distritais de Inhassoro e Vilankulo e parceiros, no âmbito
da responsabilidade social.
Os beneficiários da formação estão divididos em três
grupos, sendo o primeiro constituído por 20 jovens que frequentam o curso de pastelaria e
cozinha, ministrado pela Escola
Superior de Hotelaria e Turismo
de Inhambane.
O segundo é composto por
30 jovens, que frequentam os
cursos de carpintaria, construção civil, serralharia mecânica e
electricidade, ministrados pelo
Centro de Formação de Emprego de Vilankulo.
O terceiro, já concluído, integrou cerca de 200 marinheiros, maioritariamente jovens,

pacto no Orçamento Geral do Estado, daí que o governo tem um
desafio enorme para gerir os actos administrativos.
Entretanto, Nhacoongue defende que, mais do que correr
para fazer o nível superior, o que considera positivo, os servidores públicos devem preocupar-se em melhorar o serviço prestado
ao cidadão, com atendimento mais humanizado e respeitando os
princípios da ética e moral. Segundo disse, os funcionários e agentes do Estado devem continuar a honrar o compromisso assumido de trabalhar para servir os cidadãos e não para serem servidos,

que operam no Arquipélago de
Bazaruto no transporte de turistas, que foram formados em
técnicas de movimentação nas
áreas de conservação e como se
aproximar dos animais.
O administrador do Parque
Nacional de Bazaruto, Armando
Nguenha, disse que no final da
formação os graduados são sensibilizados a criar o seu próprio
emprego ou a se juntarem em
associações para facilitar o apoio
financeiro quer do governo quer
dos parceiros que operam no
país.
Nguenha indicou que, para
além da formação, o PNB está a
trabalhar com os parceiros com
vista a dotar as comunidades de
capacidades para desenvolver
actividades como artes, aquacultura em pequena escala, para
reduzir a pressão sobre os recursos marinhos.
Segundo o administrador, as
iniciativas visam ainda permitir
que os jovens do arquipélago
tenham as mesmas oportunidades no mercado de emprego, podendo também abraçar o
empreendedorismo.

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado
Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social
=Pemba=

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

Nos termos dos artigos 1, 2 e alíneas a) e b) do n.° 3, todos do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 5/2016 de 8 de Março, a Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social de Cabo Delgado convida empresas
interessadas a apresentarem propostas para os concursos abaixo:

Nº DO CONCURSO

OBJECTO DO CONCURSO

MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS

DATA E HORA DE ABERTURA
DAS PROPOSTAS

01

Aquisição de Material de Escritório Não Duradouro

Concurso Limitado

06/07/2021, 08h00

06/07/2021, 09h00

02

Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes

Concurso Limitado

06/07/2021, 10h00

06/07/2021, 11h00

03

Fornecimento de Refeições

Concurso Limitado

06/07/2021, 12h30

06/07/2021, 13h30

04

Aquisição de Equipamento Informático

Concurso Limitado

07/07/2021, 08h00

07/07/2021, 09h00

05

Aquisição de Mobiliário para Escritório

Concurso Limitado

07/07/2021, 10h00

07/07/2021, 11h00

2.

Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, examinar os documentos dos concursos ou levantá-los nas horas normais de expediente na
Repartição de Aquisições da DPGCAS – CD, sita na zona da Expansão ao lado do STAE Provincial, pela importância não reembolsável de 1500, 00MT para cada
conjunto.

3.

As propostas deverão ser entregues até à hora e data-limite acima indicada em envelopes selados, com especificação do concurso, e serão abertas em sessão pública que terá lugar no anfiteatro da DPGCAS – CD, na presença dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem comparecer.

4.

Os concorrentes deverão apresentar os documentos de elegibilidade actualizados e autenticados.
Pemba, aos 23 de Junho de 2021
A Autoridade Competente
Ilegível
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FELEX MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com
César Langa
cesarlanga@yahoo.com.br

Eu esperava o pior
O PRESIDENTE da República voltou a dirigir-se à nação, na passada quinta-feira, dia 24 de
Junho, no contexto da pandemia da Covid-19,
que coloca o nosso país, nos dias que correm, em
estado de calamidade. Não foi um discurso curto, como em algumas ocasiões aconteceu, mas
também não foi assim tão longo, como se viu nos
primeiros meses do estado de emergência.
Na sua comunicação à nação, pude notar a
preocupação pedagógica do Chefe do Estado,
com um discurso que quase que coloca todos os
moçambicanos ao mesmo nível de compreensão,
quer do ponto de vista etário, quer mesmo na vertente académica, com todo o respeito para com
os não falantes/ouvintes da língua português.
Sem pretender fazer paráfrase do discurso de
Filipe Nyusi, não resisto a comentar que na sua
abordagem, entende-se que o que ele pretende é
que as medidas não sejam vistas como arbitrariedades do Senhor Presidente, começando por descrever o cenário que se vive, fazendo comparações entre o presente e o passado, arriscando-se
mesmo, em função disso, a fazer algumas projecções, caso certas medidas não sejam tomadas.
Pessoalmente, há já muito tempo que venho
notando um total relaxamento dos meus compatriotas, relativamente à pandemia da Covid-19 e
às medidas para a sua prevenção. Muitos aspectos são simplesmente negligenciados, como se
o país e o mundo estivessem a viver momentos
pós-Covid-19. Como cidadão desta pérola do Índico, também sou utente de diversas instituições,
entre comerciais e de prestação de serviços e o
que noto é grave.
Os baldes que deviam conter água, continuam nas entradas os estabelecimentos, mas na
sua grande maioria, vazios, talvez por duas razões: ou os responsáveis dos estabelecimentos

estão cansados de ver os dispositivos de higienização ignorados, ou talvez eles mesmo não os
disponibilizam por mera negligências. Seja por
qual for o motivo, grande parte da responsabilidade pesa sobre os gestores que fazem nenhum
por impor rigor no cumprimento das medidas de
prevenção.
Nos últimos dias, temos acompanhados,
através dos comunicados do Instituto Nacional
da Saúde, a subida galopante dos números de
óbitos, de novas infecções e de internamentos
por coronavírus, que ameaçam superar os índices
de recuperados. É preocupante, se tivermos em
conta que, num passado recente, com um comportamento diferente, já fomos capazes de baixar
os índices de propagação. Pior ainda é perceber-se que esta subida de casos resulta, na sua
maioria, de situações de diversões já proibidas,
como em ambientes das barracas, ou outros tipos
de convívios e não exactamente em funerais ou
salas de aula.
Para a província de Gaza, o Presidente da
República referiu-se ao Mercado Limpopo, mas
não se lembrou de Chókwè, onde também os
utentes encaram o quotidiano como se o país estivesse sanitariamente estável.
Estão de parabéns as autoridades de Bocódua, vila-vede do distrito de Massangena que,
mesmo não fazendo parte de grandes cidades do
país e estando fora das abrangidas pelo recolher
obrigatório, conseguem regular a actividade comercial do distrito.
Mas, na quinta-feira, quando o Chefe do
Estado terminou de apresentar o rol de medidas
ajustadas à situação actual, respirei de alívio, pois
já estava preparado para o pior, nesta situação em
que os meus compatriotas, perante a Covid-19,
não sabem jogar limpo(po).

SIGAROWANE
Djenguenyenye Ndlovu
Ndlovu
Djenguenyenye

Um salário social

FICHA TÉCNICA

NÃO sei se é uma rua ou avenida, mas por ela
se chega ao rio de chão cheio de cacos de garrafas, sobretudo aos sábados e domingos, de
bebidas alcoólicas, de custos leves, consumidas
até e durante as horas não permitidas por presidenciais decretos, desde que eles existem. Do
outro lado da margem, o mangal todo ele verde
sustentado por um chão preto e bem lodoso. É
toda uma vida selvagem que fornece o camarão selvagem, trazido por homens em pequenas
embarcações a remos. Trazem também o peixe
que gente de classe médio-alta, em automóveis
de alta gama, o adquire, muitas vezes a preços
bem injustos, mas que contentam aqueles pescadores e suas pobres famílias.
Não há final de semana que o pequeno centro de pesca não conheça noites de festa, de
fartura e eventualmente de brigas, que estas por
vezes acontecem em busca da alegria. Depois
tudo passa e no outro final de semana, juntos
na diversão. Pela manhã, orações dentro de
viaturas, banhos de purificação, sobretudo senhoras com apenas um pano em volta do corpo
mergulham no rio fazendo seus pedidos. Estas
também lá chegam em viaturas e de lá saem
cheias de esperança, de razões para continuarem a viver.
Em dias de canícola, alunos de escola técnica para actividades em terra e mar, fazem
mergulhos em grupos bem numerosos. É bonito
olhar para eles e recordar a infância não passada em lugares com este tipo de oferendas da
natureza. Mas também boa porque era aquele o
meio que se teve de a passar.
Da zona, bem povoada ou mesmo super-povoada, são poucas as almas que ao rio se fazem,
ocupadas, certamente, que estão com os seus
pequenos negócios: venda de roupa reciclada
(nalguns casos exposta em manequins dentro
de quintais sem vedação), pão, rebuçados, batatas fritas em embalagens de plástico, coco,
enquanto as crianças brincam nas bermas de
estrada ou nos quintais cheios de água nos dias
de chuva. A água castanha, a algumas crianças
chega-lhes pelos joelhinhos enquanto as mães,
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com ajuda de baldes e bacias, se esforçam por
tirá-la e mandarem-na para o rio pela drenagem
construída nas bermas da rua/estrada.
Uma camioneta pelas manhãs distribui pão
pelas bancas, pelos revendedores que o levam
para vender no burgo, desprovido de padaria
por perto. Uma outra camioneta distribui caixas
de cervejas e refrigerantes e tudo isto a pronto
pagamento. É disto que se alimentam famílias e
se mandam os filhos à escola.
Dois rapazotes brincando no quintal, mesmo na berma da estrada. A um “bom dia como
estão?” um deles responde “não, não temos
dinheiro”, dinheiro para quê, “dinheiro para
comprarmos pão”. Não trazia um chavo sequer.
Deixou uma promessa que será cobrada. Caminhando e junto ao muro de uma instituição
duas meninas de entre cinco e sete anos e com
pequenas bacias de plástico cada, na cabeça,
contendo coco e mandioca, plásticos com batata
doce, gritavam dizendo “bom dia”. Não havia
resposta de dentro do muro. A uma saudação,
a mais crescidinha responde com um firme
“estamos com fome”. E não era preciso que o
dissessem. A fome estava estampada nos rostos
das meninas, nos seus gestos, no esforço que faziam para tirar das cabeças as pequenas bacias,
da miséria que cobria os seus corpos franzinos.
Filhas dos homens!
Diz-se-lhes que é sábado e ninguém trabalha. “Há um guarda que costuma comprar batata-doce”. Continua o caminhar, mas toma-o o
sentimento de que podia não aguentar com mais
choques daquele quilate. Tinha sido uma manhã demasiadamente violenta. Melhor é fazer
marcha a ré e garantir energia para continuarem
com a venda ambulante.
E quantas mães, meninas e meninos não
justificam um salário social e de integração.
Que garanta a dignidade. Que garanta e escolaridade. Já pensou nisto mano velho?
E há muito dinheiro armazenado nas cadeias que poderia contribuir para este salário ou
nome que se quiser dar, desde que sirva para
dar dignidade.
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Sobre relações históricas (Concl.)
entre a
Tanzania e Moçambique
RODRIGUES LAPUCHEQUE*
TODAVIA, para conseguirmos atingir tal progresso
e desenvolvimento económico, social e cultural, com
vista a alcançarmos e consolidarmos a independência económica dos nossos países e povos na África
Austral em particular, e em toda África em geral, tal
como fizeram os nossos antigos presidentes de que
atrás suficientemente nos referimos, no lugar de começarmos a criar desentendimentos ou conflitos político-diplomáticos, nomeadamente recusando acolher
refugiados de países vizinhos fustigados por guerras
severas, devemos, em todas as circunstâncias, estar
fortemente unidos, coordenando esforços dirigidos
ao estreitamento de laços de amizade e cooperação
mutuamente vantajosa, até agora ainda não destruída,
mas com o risco de o ser, mais tarde ou mais cedo,
isso se começarmos a alimentar as nossas ambições
e egoísmos individuais latentes, atiçados pelas grandes potências económicas e militares mundiais, bem
como as emergentes, sem excluir as antigas potências
colonizadoras, todas interessadas na prospecção e exploração, a custos baixos, dos nossos recursos naturais estratégicos, energéticos e não energéticos, para
alimentarem as suas indústrias pesadas, em benefício
do bem-estar dos seus povos, e fabrico de armamento que, posteriormente, boa parte deste, destinam-no
à venda aos países em vias de desenvolvimento, detentores desses ricos e abundantes recursos naturais
estratégicos, incluindo Moçambique, com o objectivo de os mesmos lutarem entre si, matando-se impiedosamente uns dos outros, e, consequentemente,
mantendo-se crónica e eternamente pobres e, inversamente, eles, continuando cada vez mais ricos e exageradamente industrializados.
1. Na vertente político-diplomática:
As relações político-diplomáticas entre a Tanzania e Moçambique, até ao presente momento, são
boas, não obstante o incidente político-diplomático
de que temos vindo a abordar, concernente à recusa
de acolher refugiados de Cabo Delgado no seu país
por parte daquele primeiro país. Problema de tamanha dimensão, em análise, cabia resolver-se perfeitamente num mecanismo político-diplomático, ou
recorrendo-se aos embaixadores dos dois países, ou
aos ministros dos Negócios Estrangeiros de ambos os
países, ou aos políticos e membros da sociedade civil

de reconhecido mérito, ou ainda, a dirigentes religiosos, académicos, igualmente de reconhecido mérito e
com experiência na prática demonstrada na resolução
de conflitos político-diplomáticos de natureza semelhante a esta.
2. No prisma da segurança e defesa:
As populações de Cabo Delgado de que temos
vindo a mencionar, o actual Governo tanzaniano ao
recusar-lhes refúgio no seu país, vindo depois a cair
nas mãos dos terroristas, cria perigo de segurança não
somente para Moçambique como também para a própria Tanzania, porquanto os terroristas que capturaram estas populações, uma vez treiná-las e posteriormente incorporá-las nas suas operações guerrilheiras,
podem transitá-las para aquele país, dado que têm
regularmente atravessado a fronteira Moçambique-Tanzania, concretamente na região de Mutuara, conforme pesquisas que temos vindo a realizar, as quais
apontam nesse sentido.
As Forças de Defesa e Segurança dos dois países,
de Moçambique e da Tanzania, se os dois Estados trabalharem em conjunto, com o objectivo de combater
colectivamente os mesmos terroristas, é possível neutralizá-los ou mesmo derrotá-los. É uma questão de
decidida e firme vontade política de ambos os Estados, afectando os necessários meios de combate, forças, envolvendo nestas os Serviços de Informação ou
Inteligência, e a correspondente logística multilateral.
Conclusão
A nova presidência tanzaniana, a avaliar pela sua
recente decisão unilateral, sem prévia consulta ao Estado moçambicano, de repatriar compulsivamente as
populações de Cabo Delgado, seriamente afectadas
pela guerra perpetrada pelos terroristas da organização extremista Al-Shabab, de Abú Yasir Hassan, que
procuravam refúgio na Tanzânia, ao que tudo indica,
parece pretender quebrar as relações históricas e político-militares que remontam décadas, criadas desde a
luta armada de libertação de Moçambique, que o falecido Presidente da Tanzania, Julius Nyerere, apoiou
firme e incansavelmente até a proclamação da nossa
independência nacional, a 25 de Junho de 1975, e,
depois, reciprocamente, Moçambique apoiou a Tanzânia aquando da invasão do Uganda, de Ide Amin
Dadá, em Abril de 1979, rechaçando sem demora as
forças invasoras ugandesas.
Todavia, tal decisão, do ponto de vista da segu-

rança e defesa, não afecta somente a Moçambique,
como afecta, também, a própria Tanzania, pois, as
próprias populações de Cabo Delgado que este país
as repatriou compulsivamente, ao terem caído depois
para as mãos dos terroristas, quando estes as treinarem, passarão a fazer parte dos seus efectivos de
guerrilha, com as quais vão realizando operações, em
certos casos atravessando a fronteira moçambicana
para a Tanzania, onde, igualmente, vão realizando acções de desestabilização neste último país.
Por outro lado, as atrás referidas relações históricas, político-diplomáticas e militares, criadas há
décadas entre os anteriores presidentes da Tanzania
e de Moçambique, ao serem bruscamente quebradas
hoje, no futuro podem ser achadas necessárias pelas
presentes e futuras gerações de governantes tanzanianos, com vista à criação de condições de crescimento
e desenvolvimento económico, social, cultural, científico, técnico e tecnológico do país vizinho, pois, as
sociedades humanas estão cheias de contradições e
conflitos, por vezes violentos e imprevisíveis. Hoje é
a Tanzania a tomar este tipo de decisão, de expulsar
os nossos cidadãos que procuravam refúgio na Tanzania, por estarem severamente afectados pela guerra
dos terroristas. Ninguém sabe ao certo, se, no futuro,
não acontecerá uma situação idêntica com a Tanzania
e, nessa altura, precisar tanto do apoio moçambicano
para acolher os seus refugiados.
Daí, no nosso entender, ser recomendável a actual
presidência tanzaniana rever a sua recente decisão de
repatriar compulsiva e impiedosamente as populações de Cabo Delgado que procuravam refúgio naquele país vizinho, devido a intensa guerra que coloca
sérios riscos às suas vidas, podendo aceitar, doravante, outras populações de Cabo Delgado ou doutras
populações moçambicanas que procurarem refúgio
na Tanzania por motivos de guerra ou catástrofes naturais de grandes proporções.
*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
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SOBREVIVÊNCIA NAS ZONAS COSTEIRAS

Plano de restauração
reduz dependência
do mangal

Plano nacional vai acelerar o cumprimento das metas de 2022

O

INSTITUTO de Investigação Pesqueira
(IIP) vai lançar, em
Julho próximo, à escala nacional, o plano de restauração da floresta de
mangal.
Trata-se de uma iniciativa
que visa não só restaurar este
ecossistema marinho, que é
parte do plano estratégico do

sector das pescas, como também habilitar as comunidades
que dependem deste recurso
para a sua sobrevivência.
Segundo fonte do IIP, o argumento apresentado em algumas comunidades do país,
com o histórico de abate da
floresta do mangal, está relacionado com a pobreza e falta
de alternativas de subsistência.

É neste contexto que esta
acção será levado a cabo no
país, cujas cerimónias centrais terão lugar na província
da Zambézia, com réplicas em
todas as províncias costeiras do
país.
Moçambique tem uma
meta de repovoar, até 2022,
cinco mil hectares deste recurso florestal, e, segundo o IIP,

estão neste momento plantados três mil.
Espera-se que com o fim da
implementação do programa,
que terá a duração de 12 meses, além do plantio do mangal
tenha sido conseguida a restauração e criação de um plano
nacional do mangal, uma das
principais prioridades do plano.

A floresta de mangal tem
inúmeros benefícios, a saber,
ajudar a estabilizar os solos
prevenindo-os da erosão nas
zonas costeiras, amortecer as
tempestades bem como diminuir a probabilidade de inundações.
Ajuda a manter a qualidade
da água e sua claridade, filtrando poluentes e prendendo sedimentos provenientes da costa. É igualmente nos mangais
onde se multiplicam espécies
como camarão e caranguejos,
para além de ser fonte de protecção de tartarugas e outras
aves marinhas.
Organizações não governamentais engajadas no campo
de restauração estão apostadas
em ajudar o governo a cumprir
a meta de 2022. A Eden Restauration é disso exemplo e vem
desenvolvendo acções de plantio de mangais em diferentes
pontos da cidade e província de
Maputo, com meta de trabalhar em todas as províncias
Em relação à cidade de Maputo, esta organização reporta
pouca incidência de casos de
abate relacionados com a sobrevivência, mas o mesmo já
não acontece na província de
Sofala e no Centro do país de
um modo geral, onde o problema é tido como grave, caracterizado por derrubes descontrolados.

Adoçantes podem causar
problemas sérios de saúde
ADOÇANTES artificiais comuns podem fazer com que
bactérias intestinais saudáveis
se tornem doentes e invadam
a parede intestinal, podendo causar sérios problemas de
saúde, revela um estudo liderado por uma universidade britânica.
Os cientistas afirmam que
o trabalho, já publicado no
International Journal of Molecular Sciences, é o primeiro a
mostrar os efeitos patogénicos
de alguns adoçantes artificiais
amplamente usados (sacarina, sucralose e aspartame), em
dois tipos de bactérias intestinais: E. coli (Escherichia coli )
e E. faecalis (Enterococcus faecalis).
Estudos anteriores mostraram que os adoçantes artificiais
podem alterar o número e o
tipo de bactérias no intestino.
A nova investigação molecular, liderada por académicos da Anglia Ruskin University (ARU), demonstrou que
os adoçantes também podem
tornar as bactérias patogénicas.
“Essas bactérias podem ligar-se, invadir e matar células

Caco-2, que são células epiteliais que revestem a parede do
intestino”, explicam os autores
do trabalho em comunicado
publicado na quinta-feira.
De acordo com os especialistas, bactérias como a E. faecalis, que atravessam a parede
intestinal, podem entrar na
corrente sanguínea e reunir-se
nos gânglios linfáticos, fígado
e baço, causando várias infecções, incluindo septicemia.
Os resultados do estudo
mostraram que numa concentração equivalente a duas
latas de refrigerante “diet”, os
três adoçantes artificiais aumentaram significativamente
a adesão de E. coli e E. faecalis
às células intestinais Caco-2
e aumentaram a formação de
biofilmes.
“Bactérias que crescem em
biofilmes são menos sensíveis
ao tratamento de resistência
antimicrobiana e são mais propensas a toxinas e factores de
virulência”, moléculas que podem causar doenças, lê-se no
comunicado.
Os três adoçantes fizeram
com que as bactérias intesti-

nais patogénicas invadissem
as células Caco-2 encontradas
na parede do intestino, com
excepção da sacarina que não
teve efeito significativo na invasão de E. coli.
Citado no documento, o
autor principal do artigo, Havovi Chichger, professor de
Ciências Biomédicas na Anglia Ruskin University (ARU),
alertou que há uma grande
preocupação com o consumo
de adoçantes artificiais, com
alguns estudos a mostrarem
que podem afectar a camada de
bactérias que sustentam o intestino, conhecido como microbiota intestinal.
“O nosso estudo é o primeiro a mostrar que alguns
dos adoçantes mais encontrados em alimentos e bebidas
- sacarina, sucralose e aspartame - podem fazer com que
bactérias intestinais normais e
‘saudáveis’ se tornem patogénicas. Essas alterações incluem
maior formação de biofilmes e
aumento da adesão e invasão
de bactérias nas células do intestino humano”, sustentou.
-(LUSA)
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE EVELINA UACHELA GULUBE

Faz-se público que Vicente Jorge Machanguane, natural e residente na cidade
de Maputo, no distrito da Matola, no Bairro da Machava km 15, requer autorização para mudança do nome de sua filha menor Shirley Amarilys Machanguane, para passar a usar o nome completo de Shirley Chantel Vicente Machanguane.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados
todos os interessados para no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente anúncio, deduzirem por escrito a oposição que tiverem
direito de fazer.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Maio de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas quarenta e um a folhas quarenta e três, do livro de notas para escrituras diversas número
vinte e sete, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, Célia Bernardete Mestre
Guambe, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Evelina Uachela Gulube,
viúva que era de então sessenta e sete anos de idade, à data da sua morte, e com última residência habitual
no Bairro Fomento, cidade da Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo deixado
como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: Hortência Julião Gove, solteira, maior, residente na Matola, Virgínia Julião Gove, solteira, maior, natural de Maputo e residente na Matola, Cláudio
Julião Gove, solteiro, maior e residente na Matola, João Julião Gove, solteiro, maior e residente na Matola
e Cândida Julião Gove, solteira, maior e residente na Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome da falecida.

Maputo, aos 28 de Julho de 2020
A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

Está conforme
Matola, aos 17 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)
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Chief Accountant (m/f)
A Heading Moz está a recrutar para o seu cliente, uma empresa do ramo de Óleo & Gás um Chief Accountant
(m/f), com base em Maputo.
•
•
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•
•
•
•
•

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE (P166437)

Fornecer total apoio na coordenação de auditorias, excepto para as auditorias fiscais e para apoiar e
liderar a equipa na ligação das actividades de auditoria entre a Empresa e as partes relevantes;
Coordenar com o Coordenador de Serviços Financeiros (FSC) todas as actividades financeiras relacionadas a Parceiros e o Subcomitê de Finanças;
Responsável por preparar o rascunho inicial para às excepções de auditoria levantadas nos relatórios de auditoria (excepto auditorias fiscais);
Auxiliar o FSC na revisão e verificação detalhada de todos os projectos de relatórios estatutários da
Empresa de acordo com os requisitos;
Responsável pela preparação das demonstrações financeiras da Empresa;
Articular e apoiar a Empresa e todos os demais grupos do departamento;
Fazer a ligação com outros departamentos, partes interessadas e outros agentes.

Ao abrigo do nº 4 do Artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se
alteração da data limite para apresentação das Manifestação de Interesse (MdI) para Agente de Verificação
Independente para a Validação de Indicadores de Desembolso (DLI’s) 3 e 4, publicado nos dias 14 e 16
de Junho de 2021, em duas versões (Português e Inglês).

Requisitos:
• Licenciatura em Economia ou Contabilidade
• Excelentes conhecimentos de análise financeira e económica;
• Excelentes conhecimentos de IFRS (International Financial Reporting Standards) e IAS;
• Excelentes habilidades de gestão;
• Excelentes habilidades de orçamento;
• Excelente conhecimento financeiro nacional e internacional;
• Sólido conhecimento da indústria de óleo e gás;
• Excelentes habilidades SAP;
• Habilidades sólidas de gerenciamento de projectos de investimento;
• Conhecimento de Marcos e Indicadores Microeconómicos;
• Fluência em Português e Inglês;

Assim, a data limite para apresentação das MdI passa para 08 de Julho de 2021, até às 14:00 horas (hora de Maputo).

Para candidatar-se, envie o seu CV para o https://bit.ly/ChAcc23Jun2021 , até ao dia 9/7/2021.

Solicitação de Manifestação de Interesse

Título da consultoria: Agente de Verificação Independente para a Validação de Indicadores
de Desembolso (DLI’s) 3 e 4

ADENDA NO 1
Data: 29 de Junho de 2021

6331

As restantes informações constantes do anúncio de manifestação de interesse permanecem inalteradas.
Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
Rua do Gare de Mercadorias, AV. Das FPLM – Maputo
Telefone: 21477211/22

LEMBRETE

Já renovou a
7177

Faça a sua subscrição e receba o seu
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
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Terça-feira, 29 de Junho de 2021

Sara Jona apresenta
“Entre Margens”

A

PROFESSORA, ensaísta e escritora
Sara Jona Laisse
faz, às 17.00 horas
de hoje, na cidade
de Maputo, a apresentação
pública de “Entre Margens:
Diálogo intercultural e outros textos”, o seu último
livro.
A obra, publicada pela
primeira vez ano passado, é
relançada a convite da Universidade de Pedagógica de
Maputo (UP-Maputo) e será
apresentada pelo professor
da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), Afonso
Vaz Vassoa. A cerimónia contará ainda com a presença do
reitor da UP-Maputo, Jorge
Ferrão.

“Entre Margens”, prefaciado pela professora brasileira Vanessa Riambau
Pinheiro e chancelado pela
Gala-Gala Edições, é composto por um conjunto de
textos publicados entre 2019
e 2020 nos jornais “Notícias”
e “O País” e na revista “Sete
Margens” (7M).
Conta igualmente com
outros materiais escritos e
divulgados em acervos como
a “newsletter” da Associação
Ser Mais Valia e o blog “Humanasrede.com”.
Doutora em Literaturas
e Culturas em Língua Portuguesa pela Universidade
Nova de Lisboa e docente de
Cultura Moçambicana e Métodos de Pesquisa na Univer-

sidade Politécnica, Sara Jona
é autora do livro “Entre o
Índico e o Atlântico: Ensaios
sobre literatura e outros textos” (2013).
Tem textos publicados
em livros como “A Língua Portuguesa na Índia e
em Outras Terras” (2018),
“Reinventar os Discursos e
os Palcos: O rap, entre saberes locais e olhares globais”
(2019), “Língua Portuguesa:
Lusofonia(s), língua(s) e cultura(s)” (2020) e “Percurso
pelas Áfricas: A literatura de
Moçambique” (2020).
É autora de manuais de
ensino, artigos em jornais e
revistas nacionais estrangeiras e co-autora de livros
como “Cultura e Identidade
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
29 de Junho de 2021

PEMBA

27/19

LICHINGA

24 /10

Organizacional: Um diferencial para a competitividade
das empresas moçambicanas” (2008), “Seis Reflexões
Sobre o Cânone Literário
Moçambicano” (2019), Dicionário Português - Bitonga
- Português, com compêndio
gramatical” (2007).
É também investigadora
associada ao Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (CHAM),
Centro de Estudos sobre
África e Desenvolvimento do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade
de Lisboa e Grupo de pesquisa MOZA (Moçambique e
Africanidades), credenciado
pela Universidade Federal de
Paraíba (UFPB, Brasil).

TETE
NAMPULA

32 /18

28/17
QUELIMANE

29 /17

CHIMOIO

27 /12
BEIRA

28 /17

VILANKULO

26 /17
INHAMBANE

27 /19
XAI-XAI

29 /15
MAPUTO

31 /15

Poemas de Armando Artur
reunidos em antologia
UM conjunto de poemas de Armando Artur, publicados aos longo dos
seus 35 anos de carreira, serão este
ano reunidos em livro.
A antologia intitulada “Rosto e
Tempo” está a ser organizada pelo
escritor, professor e crítico de literatura Lucílio Manjate.
A obra tem como ponto de partida 1986, ano de estreia de Armando Artur, com a obra “Espelho dos
Dias” e termina em 2019, período
em que saiu “Muery: Elegia em si
maior”, a sua última obra.
O livro não apresenta todos os
textos produzidos pelo poeta nasci-

do em 1962, no distrito de Alto-Molócuè, província da Zambézia, mas
parte significativa dos seus poemas,
colectados de cada livro deste que
recentemente, pela sua carreira, foi
consagrado com o Prémio de Literatura José Craveirinha 2020.
É igualmente por causa da sua
labuta literária que a publicação está
a ser organizada por Lucílio Manjate,
que dará seguimento a um rol de iniciativas na mesma direcção como o
Colóquio Armando Artur 35 Anos de
Produção Literária, que contou com
a curadoria dos poetas Eduardo Quive e Amosse Mucavele, e a primeira

edição da Feira Internacional do Livro de Quelimane, organizada pelo
município da capital da Zambézia,
cuja derradeira edição acontecerá
em Agosto.
A antologia é prefaciada por Ana
Mafalda Leite que durante o colóquio em homenagem ao zambeziano
aproveitou para abordá-la, referindo
que peneira de livros para a captura
de joias pela sua singela preciosidade
dos poemas singulares.
Segundo a professora Ana Mafalda Leite, que recentemente falou
do livro, a obra é de uma forma geral uma selecção de poemas mais ou

MARÉS
PREIA-MAR – Às 07.15 e às 19.42
horas, com 3.03 e 3.15 metros, respectivamente

FASE DA LUA
QUARTO MINGUANTE - Será na quinta-feira, às 23:21 horas

menos breves, uma das principais
características da escrita de Armando Artur.
“Conhecendo bem a sua poesia,
era como se estivesse lendo novos
poemas agora destacados da lógica
serial de um novo livro”, comentou
a professora da Universidade de Lisboa.
Segundo Ana Mafalda Leite, os
poemas que compõem a antologia,
nesse mesmo formato, fazem uma
espécie de previsão ou projecção do
futuro. “São fragmentos em novas
articulações, uma nova forma de
ler a poesia de Armando Artur sa-

lientando a vertente da brevidade
aforística, contemplativa, lírica ou
filosófica e atemporal”, acrescentou.
Esta palavras da ensaísta vão
de encontro com a necessidade de
prestar um tributo ao apuramento
lírico presente na escrita do poeta
“ao cantar a palavra na sua vertente
mais musical”.
A brevidade dos seus textos,
avança, faz lembrar o haicai, um
poema curto de origem japonesa,
através elementos como a captação
inconstante do momento, da precisão, da paisagem exterior e interior
com muita nivelação.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
SEGUNDA CONSERVATÓRIA DO
REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA
SEGUNDA CLASSE DE NAMPULA

Extracto
HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE FRANCISCO ROGERIO
SEBASTIÃO

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 11

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO
De acordo com o n° 1 do artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento do concurso abaixo:
N° de Concurso

Objecto de Contratação
Fornecimento de material gráfico
(brindes promocionais) para o
Gabinete de Comunicação

Concurso OM n° 12/0147/CL/11/2021

BAIXA-MAR – À 01.18 e às 13.32
horas, com 0.97 e 0.95 metros, respectivamente

Fundamento de Cancelamento
O concurso fica cancelado por
motivos Técnicos

Maputo, aos 22 de Junho de 2021
A UGEA
(Ilegível)
6317

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de dezoito, do
mês de Junho, do ano de dois mil e
vinte e um, lavrada de folhas oitenta
e seis a folhas oitenta e sete verso,
do livro de notas para escrituras
diversas número “A” traço dois, a
cargo de LEONARDO ARMANDO,
licenciado em Direito, Conservador
e Notário Superior, se acha lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros, na qual: ESTER DAMIÃO
DE ROGÉRIO SEBASTIÃO, solteira,
maior, natural de Nampula, ALCINDA
NOEMY DE ROGÉRIO SEBASTIÃO,
menor, natural de Maputo, ANA
JUSSARA DE ROGÉRIO SEBASTIÃO,
menor,
natural
de
Nampula,
residentes no Bairro de MuahivireMuhala, cidade de Nampula, foram
declaradas únicas e universais
herdeiras da quota disponível do
senhor
FRANCISCO
ROGERIO
SEBASTIÃO, natural da Beira, com
última residência em Nampula.
Deixou como meeira Ana da Costa
Salvado Sebastião, casada, natural
de Nacala-Porto, residente na cidade
de Nampula.
Que até à data da sua morte não
deixou testamento nem qualquer
outra disposição da última vontade.
Que segundo a lei não existem outras
pessoas que prefiram às indicadas
herdeiras ou com elas possam
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está conforme
Segunda Conservatória de Nampula,
aos vinte e dois de Junho de dois mil e
vinte e um
O Conservador e Notário Superior
Leonardo Armando

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES (UGEA 17)

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

De acordo com o n° 1 do artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento dos concursos abaixo indicados:
N° de Concurso

Objecto de Contratação

Fundamento de Cancelamento

Concurso Limitado N° OM-16/CMM/
ADMKMB/UGEA 17/2021

Fornecimento de material de consumo de
escritório

O concurso fica cancelado por motivos
Técnicos

Concurso Por Cotações N° OM-27/CMM/
ADMKMB/UGEA 17/2021

Aquisição de material para manutenção e
reparação de bens móveis

O concurso fica Cancelado por ter ficado
Deserto

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Maputo, Junho de 2021
A UGEA
(Ilegivel)

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

PENSAMENTO DO DIA

“Aquele que não cultiva o seu campo morre de fome”.
- Provérbio Africano.

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

19:00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

05:45

GINÁSTICA: YOGA

19:50

PUBLICIDADE

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

20:00

TELEJORNAL
DIRECTO

08:00

O MÁGICO
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
REPETIÇÃO

21:15

GRANDE DEBATE
DIRECTO

08:15

FÓRUM DE NEGÓCIOS DA
SADC
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

22:30

FILME NACIONAL: CHIKWEMBO - FEITIÇO

23:30

13:00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

MOÇAMBIQUE DIGITAL
REPETIÇÃO

00:00

14:00

GRANDE ENTREVISTA:
TICO-TICO / ANTIGO FUTEBOLISTA
REPETIÇÃO

JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO

01:00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

02:00

JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

15:00

FÓRUM DE NEGÓCIOS DA
SADC
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

03:00

ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO

04:00

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - GEOGRAFIA DA
REPETIÇÃO
12ª CLASSE

04:40

GRANDE DEBATE REPETIÇÃO

05:40

HINO NACIONAL

16:30

ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO

17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: YOGA

05:45

GINÁSTICA: HIT

18:00

PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
02:10- É DESPORTO
03:05- SEM BARREIRAS
04:00- FALA MOÇAMBIQUE
(REPETIÇÃO)
04:55- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:05- O NOSSO PORTUGUÊS
08:10- RÁDIO NOVELA DIFICIL
CIÊNCIA
08:05- O NOSSO PORTUGUÊS
08:45- PETROLEO E GÁS DE A A
Z(REPETIÇÃO)
11:30- PARABENS A VOCE
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02 - MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 - BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 - JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉSA-LÉS
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”
16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- MINUTO DO CONSUMIDO
17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO
SECUNDÁRIO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30- RÁDIO NOVELA DIFICIL
CIÊNCIA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20:30- PANORAMA POLÍTICO
21:05- ÚLTIMO TEMPO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
6317

Termos e condições aplicavéis
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NECROLOGIA

DENNIS LOREN
ADRIANO SUMBANA

MARTA ALVERINA
PAULINO
CASSOCERA

PEDRO JOHANE
MARRENGULA

FALECEU

FALECEU
Seus pais Paulino Cassocera e Alverina Vilanculos, irmãos Júlia, Paulo, Edson, Sónia,
Albertino, Sérgio e Paulino Júnior, tios e primos comunicam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico da sua querida MARTA ALVERINA
PAULINO CASSOCERA, ocorrido no dia 27/6/2021, cujo
funeral se realiza amanhã, dia 30/6/2021, no Cemetério
de Michafutene, pelas 11.15 horas, antecedido de velório na Igreja Nossa Senhora da Esperança, no bairro
do Aeroporto, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.
6341

FALECEU
Não há adeus mais difícil ao sabermos que
é para sempre, mesmo sabendo que a sua
alma está junto ao Senhor, estarás sempre
nos nossos corações e sempre escutando o
som da sua Guitarra. Seus primos. Descanse
em paz.

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, S.A, Comités Sindicais Locais e trabalhadores
em geral comunicam o desaparecimento físico do
Sr. PEDRO JOHANE MARRENGULA, pai do seu
trabalhador Sonilto Marrengula, ocorrido no dia
24/6/2021, cujo funeral se realizou no dia 27/6/2021,
no Cemitério de Michafutene. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências.

EFRAIM ISSAC
JONAZE

6329

FALECEU

DENNIS LOREN
ADRIANO SUMBANA

DENNIS LOREN ADRIANO
SUMBANA
FALECEU

FALECEU
Seus pais Adriano e Olga
Sumbana, irmãs Elis e Yolissa,
avôs, tios, primos, amigos e demais familiares
comunicam com profunda dor e consternação
o falecimento do seu ente querido DENNIS
LOREN ADRIANO SUMBANA, cujo funeral
se realiza hoje, dia 29/6/2021, no Cemitério
da Texlom, pelas 14.00 horas, antecedido de
velório no mesmo local. Paz à sua alma.

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento do senhor DENNIS LOREN ADRIANO SUMBANA,
filho da Sra. Olga Manjate Sumbana, trabalhadora deste Banco, ocorrido no dia
22/6/2021, cujas cerimónias fúnebres têm lugar hoje, dia 29/6/2021, pelas 14.00
horas, no Cemitério da Texlom, antecedidas de velório no mesmo local. À família
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
6327

6330

EFRAIM ISSAC JONAZE

Dr. ROBERT L. SIMPSON

FALECEU

(26/1/1925-26/6/2021)

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação
o falecimento do senhor EFRAIM ISSAC JONAZE, pai da Sra.
Paula Marinela Inocência Jonaze, trabalhadora deste Banco,
ocorrido no dia 25/6/2021, cujas cerimónias fúnebres têm lugar
hoje, dia 29/6/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedidas de
velório na Igreja Metodista Unida da Malanga, em Maputo, pelas 8.00 horas. À
família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
6328

6329

ELINA CHISSANO

NARCISO RAFAEL QUILAMBO

FALECEU

FALECEU

Seus filhos Egas, Samuel e Constantino, noras Milú, Sandra
e Mãezinha, netos e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido ELINA CHISSANO, ocorrido no dia
27/6/2021, na sua residência, cujo funeral se realiza na amanhã,quarta-feira, dia
30/6/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecidido de velório
na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

A Direcção Nacional de Identificação Civil, funcionários do Q.T.C e P.R.M., comunicam com profunda
mágoa e consternação, o desaparecimento físico do
Sr. EFRAIM ISSAC JONAZE, funcionário aposentado
desta direcção, ocorrido no dia 25/6/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/6/2021,
pelas 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório na Igreja Metodista da Malanga, pelas
8.00 horas. À família enlutada, endereçam as mais
sentidas condolências

FALECEU
A Igreja Metodista Unida em Moçambique anuncia
que o Dr. ROBERT L. SIMPSON partiu para a glória.
Agradece a Deus pela bênção que a sua vida foi uma
para a Igreja e para as populações mais carentes
da província de Inhambane. Curou as suas enfermidades físicas com muito amor e carinho, dando
um belíssimo testemunho do amor de Cristo. Que
Deus lhe conceda o eterno descanso.
Tessalonicenses 4:13-17
6953

A família Quilambo, filhos, netos, genros e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido NARCISO RAFAEL
QUILAMBO, ocorrido no dia 28/6/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/6/2021,
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

LÍDIA MAUSSE

6338

6335

FALECEU

JOSÉ GONÇALVES
CHINANGANA FUMO

JÚLIO JANUÁRIO
FALECEU

FALECEU
Sua esposa Silvina Manhiça, filhos Cidália, Rosa e Samo, netos
Allan, Clésio, Arly, Winner, Ross e Kerison, genros Jorge e Arlindo, nora Suzete e demais familiares comunicam a perda do seu ente querido
JOSÉ GONÇALVES CHINANGANA FUMO, ocorrida no dia 27/6/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 30/6/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.
6339

MARTA ALVERINA PAULINO
CASSOCERA
FALECEU
Seu marido Aminofro Langa, sogra Margarida Manave, cunhados Sabino, Salvino, Crimildo, Elísio, Verónica e Hélder, tios,
avós e sobrinhos comunicam com profundo pesar o falecimento do seu ente
querido MARTA ALVERINA PAULINO CASSOCERA, ocorrido no dia 27/6/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 30/6/2021. Paz à sua alma.

O Conselho de Administração e todos os trabalhadores do
Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE) comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do
Sr. JÚLIO JANUÁRIO, pai do colaborador Elídio Matimbe, ocorrido no passado dia 26/6/2021, vítima de doença, cuja funeral
se realiza amanhã, quarta feira, dia 30/6/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Lhanguene, antecedido do velório na capela do HCM, pelas 8.00 horas e 9.00
horas na sua residência. À família enlutada, o IGEPE apresenta as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

A Administração, Comissão Executiva, Conselho
de Gestão, Comité Sindical e os colaboradores
em geral do Standard Bank, S.A., comunicam o
desaparecimento físico da senhora LÍDIA MAUSSE,
reformada, ocorrido no dia 26/6/2021, na cidade de
Maputo, cujo funeral se realizou no dia 28/6/2021,
pelas 13.00 horas, em Manjacaze-província de Gaza.
À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
10072

ABÍLIO SURIAR XAVIER

SUZETE MUIANGA DE
CASTRO

FALECEU

FALECEU

Sua esposa Otília, filhos Delfina, Celito, Odete, Moura, Valdimiro, Argentina, Delito, Toni, Filomena, Guirmina, Olinda, Moisés
e seu sobrinho António comunicam o falecimento de ABÍLIO
SURIAR XAVIER, ocorrido no dia 27/6/2021, em Quelimane, vítima de doença,
cujo funeral tem lugar hoje, dia 29/6/2021, pelas 14.00 horas, no Cemitério da
Dona Ana, antecedido de velório na residência do malogrado. Paz à sua alma.
6945

6341

Seus filhos Nito, Jamila, Joy, Cabur e
Huruda, noras, genros e netos cumprem o dever de comunicar o desaparecimento físico de SUZETE MUIANGA
DE CASTRO, ocorrido no dia 26/6/2021, cujo funeral se
realiza hoje, dia 29/6/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério
de Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM,
pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.
6947

SOFIA IBRAIMO ILALE

MARA ANGÉLICA LANGA

SUZETE MUIANGA DE
CASTRO

FALECEU

FALECEU

FALECEU

Seus antigos colegas Felisberto Tinga, António Carrasco e
Lucas José solidarizam-se com a família Ilale, neste momento de dor pelo passamento da Drª. SOFIA IBRAIMO ILALE, antiga directora do ICS. Que a sua alma,
descanse em paz.

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e os
colaboradores em geral do Standard Bank, S.A., comunicam o desaparecimento
físico da senhora MARA ANGÉLICA LANGA, irmã da sua colaboradora e colega
senhora Elvira Langa, ocorrido no dia 24/6/2021, cujo funeral se realizou no dia
26/6/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada, apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

6939

10072

Juvêncio Gomes dos Santos, Yara Ngomane e Santos e Ícaro Ngomane dos Santos comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento de sua
mãe, sogra e avó SUZETE MUIANGA DE CASTRO, cujo
funeral se realiza hoje, dia 29/6/2021, pelas 10.00 horas, no
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela
do HCM, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.
6947
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JOAQUIM CUNA

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

AGOSTINHO AZARIAS
MANJATE

FALECEU

FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, directores, delegados e funcionários em geral comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento do funcionário JOAQUIM CUNA,
que, em vida, se encontrava afecto na DAI, ocorrido no dia 26/6/2021. À família
enlutada, as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

VENDE-SE

VENDE-SE

FLAT única, num R/C, tipo 3, com
anexo, 2wc e garagem fechada, prédio pequeno, localizada no Bairro
Polana-Cimento, próximo do Instituto
Comercial de Maputo, vende-se por 13
500 000,00MT, negociáveis. Para mais
detalhes, contacto: 86/84/82-4189220.

FLAT tipo 2, na Av. do Trabalho, vende-se por 2 500 000,00MT; flat tipo 2, na
Av. Irmãos Ruby por 3 000 000,00MT;
flat tipo 2, na Av. 24 de Julho por 3 500
000,00MT; flat tipo 2, perto da Estátua
Eduardo Mondlane por 3 800 000,00MT;
flat tipo 2, no Bairro de Jardim por 3
000 000,00MT; flat tipo 2, perto do
Mercado do Povo por 4 000 000,00MT.
Contacto: 82-8673420, 84-7735350 ou
86-2616200.

6660

Seu filho Carlos Manjate, nora Paula Mourana Manjate, netas Nádia e Mayara comunicam com profundo pesar o falecimento do
seu pai, sogro e avô AGOSTINHO AZARIAS MANJATE, ocorrido no dia 27/6/2021,
no Hospital Distrital de Manjacaze, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/6/2021,em
Macupulane, às 10.00 horas. Paz à sua alma.

6314

6326

IMOBILIÁRIA Corporate & Retail Services (CRS) vende, escritórios e imóveis
na Coop, Sommercheild 1, 2, Polana,
Torres Vermelhas, Bairro Central,
Triunfo e Malhangalene e nos bairros
arredores de Maputo; armazém preços muito atraentes. Temos também
projectos de parceria e investimentos
para construção de edifícios. Contacto:
84-4277006 e comercial@crs.co.mz e
www.crs.co.mz.
6334

MOISÉS AGOSTINHO
PHANDJÚ

FLAT tipo 3, prédio pequeno, com
garagem, estacionmanento àtras da Vodacom, vende-se por 7 500 000,00MT;
flat tipo 3, Rua da França por 8 500
000,00MT; flat num R/C, garagem, Sommarschield por 12 000 000,00MT; flat
num R/C, garagem, no Polana, próximo
à UP por 13 500 000,00MT, negociaveis.
Contacto: 84-2439600, Mimbir.

SN GRÁFICA

FALECEU

6935

SOMOS A MAIOR

Sua esposa Domingas Velêz Phandjú, filhas Virgínia, Berta e Ana,
genros Ulisses de Almeida e Trinity Mbewe, irmãs Eni Phandjú,
Estrela e Graça Mabombo comunicam o falecimento do seu ente querido MOISÉS
AGOSTINHO PHANDJÚ, cujo funeral se realiza no Cemitério de Michafutene, às
11.00 horas, antecedido de velório na sua residência, no Bairro da Malhangalene,
às 9.00 horas.

FLATS: tipo 3, num R/C, no B. Polana
com 2wc, dependência tipo 2, garagem fechada, vende-se por 15 000
000,00MT; tipo 3, num 3º andar último,
no B. Central, com garagem fechada por
7 500 000,00MT; tipo 3, num 3º andar, no
B. Central, com 2wc, parqueamento fechado por 5 500 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-2194513, Sr. Missasse.

E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

6938

APARTAMENTO tipo 3, com suite, espaçosa, sala ampla, cozinha montada,
estacionamento, jardim, prédio pequeno, Av. Julius Nyerere próximo da esquadra, vende-se por 17 000 000,00MT.
Temos apartamento tipo 3, com suite e
garagem, prédio pequeno por 11 000
000,00MT, àtras da Interfranca. Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

RITA DOMINGOS
INOVAÇÃO

FALECEU

EFICIÊNCIA

RAPIDEZ

6954

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e
colaboradores em geral do Standard Bank, S.A, comunicam o desaparecimento
físico da Sra. Rita Domingos, mãe da sua colaboradora Dyana Rita Domingos G.
Manuel, ocorrido no dia 27/6/2021, cujo funeral se realizou no dia 28/6/2021, na
cidade de Tete. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

MORADIA tipo 8, independente com
3 pisos, com 5 suites, 2 salas, cozinha
espaçosa, 2 anexos, jardim para 8
carros, na Sommerschield 1, próximo
à Escola Italiana, vende-se por 850
000USD; moradia independente tipo
5, espoçosa, com piscina, jardim, no
Bairro Polana próximo à Escola Josina
por 750 000USD. Contacto: 84-8383889
ou 82-8121492.

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

29

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

10072

6954

6946

APARTAMENTO tipo 1, num R/C,
grande, com guarda-fato de parede
sala grande, cozinha, casa de banho
grande, varanda de frente, mais um
quintal frontal privado e quintal traseiro
também privado e uma dependência
composta por um quarto, sala, cozinha,
casa de banho, tudo dentro independente, vende-se por 4 000 000,00MT; flat
esta alugada por 20 000,00MT; dependência esta alugada por 10 000,00MT.
Contacto: 82-5741630, 84-5825825 ou
86-7735350.
6946

APARTAMENTO tipo 2, vende-se por 3
000 000,00MT; num prédio que só tem
3 apartamentos num 1º andar único,
tem guarda-fatos da nos 2 quartos, sala
comum parque de recolha de viaturas
com portões, muro grande bem seguro
na Rua Irmãos Roby para quem vai
em direcção a Xipamanine perto da
Universidade antigo Campo do Mahafil.
Oportunidade única, aproveite boa flat
para visitas. Contacto: 82-5741630, 845122154 ou 87-3299770.
6946

ARRENDA-SE
FLAT única, tipo 3, prédio pequeno,
num 3º andar, climatizada, localizada no
Bairro Polana, próximo do Comité Olímpico, arrenda-se por 50 000,00MT. Para
mais informações contacte: 86/84/824189220.
6660

APARTAMENTO no Comdóminio King
Village com suite quatros com quarda-fatos, cozinha americana, climiatizado,
parqueamento e segurança, sem intermediários, sem mobila arrenda-se por
43 000,00MT. Contaco: 84-8873833.
6914

PRECISA-SE
LOJAS, armazéns, escritório, hotéis,
ruína, geminadas, moradias, apartamento, restaurantes, tabacarias, edifícios, estabelecimento, flat´s, precisa-se.
Contacto: 84-8383889 ou 828121492.
6954

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DE PEMBA

Certidão
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Junho de dois mil e
vinte e um, lavrada de folhas vinte a vinte e um, do livro de notas para escrituras de
Habilitação Notarial número um “A”, barra dois mil e vinte, deste Cartório Notarial,
foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por óbito de NENEZANE FUMO,
de então oitenta e quatro anos de idade, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Maringanha, distrito de Pemba, província de Cabo Delgado, não
tendo deixado testamento ou qualquer outra disposição de última vontade, falecida
às treze horas do dia dois de Abril de dois mil e vinte e um, vítima de doença mal
definida, em Maringanha, localidade de Maringanha, no distrito de Pemba, província
de Cabo Delgado.
Que deixou como herdeiros seus filhos: Tarasse Atua, solteiro, de nacionalidade
moçambicana, natural de Maringanha - Pemba e residente em Pemba, Ussene Atua,
solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Maringanha - Pemba e residente em Pemba, Rafina Atua, solteira, de nacionalidade moçambicana, natural de
Maringanha - Pemba e residente em Pemba e Fumo Atua, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural e residente em Pemba.
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com eles possam concorrer
à sucessão.
Que não há lugar a inventário obrigatório e que na herança existem bens.
Está conforme
Cartório Notarial de Pemba, aos dez dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e
um
O Notário

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

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 NOTARIAL POR ÓBITO
DE DOMINGOS SENGREDO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
EULALIA CELESTE SANSÃO MUTEMBA GUNDANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e oito
de Maio de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cinquenta a folhas
cinquenta e uma, no livro de escrituras diversas número oitenta e um, a
cargo de Fernanda Razo João, Notária Superior em pleno exercício de
funções notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por
óbito de Domingos Sengredo, falecido no dia dezasseis de Fevereiro de
dois mil e seis, na Cidade da Beira, onde teve o seu último domicílio, natural que era de Susso, distrito de Chemba, no estado que foi de solteiro.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Junho de dois mil e
vinte e um, exarada de folhas sessenta e quatro verso a sessenta e seis, 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 Eulalia Celeste Sansão Mutemba
Gundane, de setenta e seis anos de idade, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com Feliciano Salomão Gundane, de nacionalidade moçambicana, com última
residência habitual no Bairro da Costa do Sol, filha de Abner Sansão Mutemba e de
Angelina Amélia de Sansão Mutemba.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens, seu esposo
Feliciano Salomão Gundane, viúvo, natural de Chibabava, que ocupa simultaneamente a posição de meeiro e seus filhos: Mulhavasi Filiciano Gundana, Ndkawanika Feliciano Gundane e Tapuwa Feliciano Gundana, solteiros, maiores, 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.

Mais certifico que na referida escritura foram declarados como únicos
herdeiros, seus filhos: Emilia Rosa Sengredo, solteira, maior, natural da
Beira, Figueiredo Domingos Sengredo, solteiro, maior, natural da Beira e
Beatriz Domingos Sengredo, solteira, maior, natural da Beira, residentes
na Cidade da Beira.
Está conforme
Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 28 de Junho de 2021

54

A Notária Superior
Fernanda Razo João

113

Está conforme
Maputo, aos 15 de Junho de 2021
A Notária Técnica
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Pedido de Manifestação de Interesse NO 47A000141/SBQP/82/2021

Pedido de Manifestação de Interesse NO 47A000141/SBQP/79/2021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE NORMAS
COMPLEMENTARES DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE UMA BASE DE DADOS DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS

O Ministério das Obras Públicas e Habitação, através da Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos pretende contratar uma empresa para elaborar normas que detalhem
e facilitem a boa execução das disposições regulamentares, constituindo documento de
referência das boas práticas da engenharia de barragens nos domínios da construção de
novos aproveitamentos hidráulicos e da recuperação de barragens existentes.
1. Neste contexto, a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, convida
empresas de consultoria elegíveis e interessadas a apresentarem a sua manifestação
de interesse para Elaboração de Normas Complementares do Regulamento de
Segurança de Barragens.

1.

O Ministério das Obras Públicas e Habitação, através da Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos pretende contratar uma empresa de Consultoria Especializada na Concepção
e Desenvolvimento de Base de Dados de Monitoria e Avaliação da Área de Recursos Hídricos.
Consultoria para conceber e desenvolver uma Base de Dados acessível e eficaz de Monitoria e
Avaliação dos Indicadores de resultados da área de Recursos Hídricos, que permite desenvolver
um formato de relatório comum com directrizes que melhor informa sobre o desempenho da
área de recursos hídricos sob ponto de vista de planeamento, execução física das actividades,
alcance dos resultados, alcance de produtos, alcance dos objectivos, bem como a execução
orçamental e financeiro

2.

Neste contexto, a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos convida empresas de
consultoria elegíveis e interessadas a apresentarem a sua manifestação de interesse para
Especializada na Concepção e Desenvolvimento de Base de Dados de Monitoria e Avaliação da
Área de Recursos Hídricos.

3.

A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:

2. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
•
•
•

Carta de manifestação de interesse;
Curriculum Vitae da empresa;
Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares.

3. A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada em original e 2 (duas) cópias até
às 10:00 horas do dia 16 de Julho de 2021 no endereço abaixo indicado.
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa 162, 2.o andar, UGEA
Maputo - Moçambique.

•
•
•
4.

Carta de manifestação de interesse;
Curriculum Vitae da empresa;
Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares.

A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada em original e 2 (duas) cópias até às 10:00
horas do dia 16 de Julho de 2021 no endereço abaixo indicado.
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa 162, 2.o andar, UGEA
Maputo - Moçambique.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.o 5/2016, de 8 de Março.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016,
de 8 de Março.

Maputo, 28 de Junho de 2021
Departamento de Aquisições

Maputo, 28 de Junho de 2021
Departamento de Aquisições
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República de Moçambique
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
Extracto para Publicação

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE JOSÉ BENEDITO MAURÍCIO WETELA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Junho de dois mil e vinte
um, exarada de folhas cento e uma a folhas cento e duas verso, do livro de notas para escrituras
diversas número cento e setenta e sete “B”, deste Cartório Notarial, a cargo da notária CARLA
ALBINO MAIBAZE FELIZ, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de JOSÉ BENEDITO MAURÍCIO WETELA, de sessenta e seis anos de idade, no estado civil que
era casado com Maria Cremilde Rogério Daniel, sem convenção antenupcial, sob o regime de
comunhão de bens adquiridos, natural de Maputo, filho de Maurício Wetela e de Marieta Tai
Wetela, com última residência no Bairro da Matola “B”.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: Karina Daniel Wetela,
solteira, maior, natural de Maputo e residente no Bairro da Matola “B”, Nonúlio Elson Wetela,
solteiro, maior, natural de Maputo e residente no Bairro da Coop, cidade de Maputo e cônjuge
Maria Cremilde Rogério Daniel, viúva, natural de Maputo e residente no Bairro da Matola “B”.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão aos
indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Cartório Notarial da Matola, aos 17 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)
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Inglaterra-Alemanha:
duelo de velhos conhecidos

I

NGLATERRA e Alemanha
protagonizam hoje, a partir
das 18.00 horas, o jogo mais
apetecível dos oitavos-de-final do Euro-2020, num
dia em que está agendado um
desafio entre Suécia e Ucrânia
às 21.00horas.
O “clássico”, um dos mais
mediáticos da história do futebol mundial realiza-se no Estádio do Wembley, um palco
à dimensão de uma partida de
tamanha grandeza.
PONTO DE SITUAÇÃO
O mais recente capítulo de
uma das grandes rivalidades do
futebol internacional vai acontecer no Estádio de Wembley,
tal como aconteceu há 25 anos,
quando Gareth Southgate falhou uma grande penalidade no
desempate que ajudou a Alemanha a bater a Inglaterra nos
penaltes no EURO-96.
Prevê-se novamente um
jogo equilibrado, até porque a
Inglaterra fez apenas dois golos
na fase de grupos, com o nulo
frente à vizinha Escócia ensanduichado por vitórias de 1-0
sobre a Croácia e a República
Checa.
A Alemanha tem sido menos previsível. A derrota por
1-0 contra a França e o empate
por 2-2 com a Hungria não serão de boa memória, mas entre
estes dois jogos os germânicos
fizeram uma exibição brilhante
e derrotaram o campeão Portugal por 4-2. A história sugere
sobressair o seu melhor quando

Ingleses e alemães travam um duelo histórico

enfrentam a selecção dos “Três
Leões”.
Este é o quarto jogo da Inglaterra no torneio em Wembley, onde se manteve invicta
com três jogos sem sofrer golos
que a deixaram no primeiro
lugar do Grupo “B”. A Alemanha, entretanto, recuperou

da derrota no jogo de estreia
e ficou em segundo no Grupo
“F”, embora tivesse precisado
de um golo perto do fim para
empatar na terceira e seguir em
frente.
CONFRONTOS
ANTERIORES
Nos 32 encontros anteriores
entre os dois países, houve 13

vitórias para cada lado, embora
a Inglaterra tenha uma ligeira
vantagem em golos marcados,
51 contra 42 da Alemanha.
O actual seleccionador da
Inglaterra, Gareth Southgate,
teve influência no desfecho entre as duas equipas na fase eliminar do Campeonato da Eu-

De Bruyne e Hazard em avaliação
KEVIN de Bruyne e Eden Hazard poderão ser baixas de vulto na selecção da Bélgica, que
na sexta-feira defronta a Itália
nos quartos-de-final.
Os dois saíram lesionados
no jogo com Portugal e estão
neste momento em avaliação.
Contudo, o seleccionador belga, Roberto Martínez espera ter
boas notícias.
“Ainda é cedo para dizer
como estão. No caso do Kevin
é o tornozelo (após entrada de
Palhinha, aos 48 minutos), sofreu uma entrada muito feia,
não deu mesmo para jogar. Em
relação a Eden é o músculo,
temos de esperar 48 horas por
um diagnóstico”, disse Martínez.

De Bruyne e Hazard podem falhar o jogo com a Itália

Pior participação “lusa” de sempre
OS números são frios e duros:
na oitava presença em Campeonatos da Europa, Portugal
registou neste Euro-2020 a pior
participação de sempre.
Nas sete anteriores campanhas, a selecção portuguesa
chegou pelo menos aos quartos-de-final dos respectivos
torneios. É importante sublinhar que em oito ocasiões o
país não esteve representado na
fase final, a última já em 1992,
há 29 anos.
Depois de se qualificar,
Portugal chegou aos quartos-de-final em 1996 e em 2008,
às meias-finais em 1984, em
2000 e em 2012, e à final em
2004 e em 2016.
O Europeu sofreu várias remodelações ao longo dos anos.
Basta lembrar que em 1984,
apenas oito selecções tinham
lugar na fase final. Em 2021 são
24. Significa também que os
oitavos-de-final só começaram a ser disputados em 2016,

o ano da glória portuguesa.
Seja como for, de forma objectiva, esta é a pior classificação
de Portugal em Europeus. O
país tinha ficado sempre entre
os oito melhores.

PORTUGAL EM FASES
FINAIS DE EUROPEUS
1984-Meias-finais; 1996-Quartos-de-final;
2000-Meias-finais;
2004-Finalista vencido; 2008-Quartos-de-final;
2012-Meias-finais;

2016-Campeão e 2021- Oitavos-de-final.
Não qualificado: 1960, 1964,
1968, 1972, 1976, 1980, 1988 e 1992

ropa, ao falhar o sexto penalte
da Inglaterra antes da vitória da
Alemanha por 6-5 no desempate, após um empate 1-1 em
Wembley nas meias-finais do
EURO-96. Alan Shearer colocou a Inglaterra em vantagem
PUBLICIDADE

logo no terceiro minuto; Stefan
Kuntz empatou para a Alemanha 13 minutos depois. Os alemães prosseguiram em prova e
acabaram por bater a República
Checa na final de Wembley, por
2-1, graças a um golo de ouro.
A Inglaterra desforrou-se
no EURO-2000, com Shearer
a marcar o único golo frente ao
campeão, em Charleroi, na segunda jornada, embora nem a
Inglaterra nem a Alemanha tenham passado à fase a eliminar.
Os únicos outros encontros
do EURO entre as duas equipas
aconteceram nos quartos-de-final de 1972. Günter Netzer
– autor do segundo golo de
grande penalidade – inspirou a
República Federal da Alemanha
(RFA) num triunfo por 3-1 na
primeira “mão”, em Wembley,
com Uli Hoeness e Gerd Müller
também a marcarem. A segunda “mão” terminou sem golos e
a ex-RFA acabou por erguer o
troféu pela primeira vez.
O confronto mais importante aconteceu em Wembley,
na final do Campeonato do
Mundo da FIFA de 1966, quando Geoff Hurst fez um “hat-trick” na vitória da Inglaterra por
4-2 após prolongamento.
Quatro anos depois, a ex-RFA virou o jogo dos quartos-de-final do Campeonato do
Mundo e, depois de estar a
perder por dois golos, acabou
por ganhar por 3-2 no tempo

extra, em León, tendo também
vencido por 4-3 no desempate
por penaltes das meias-finais
de 1990, em Turim, após outro
empate 1-1.
Mais recentemente, Thomas Müller marcou duas vezes no último encontro oficial
entre as equipas, num triunfo
alemão por 4-1 nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de 2010, em Bloemfontein.
Manuel Neuer esteve na baliza
da Alemanha.
Posteriormente, os dois países defrontaram-se em quatro
amigáveis: a Alemanha venceu
dois contra um da Inglaterra;
o último deles, em Wembley,
em Novembro de 2017, no qual
Jordan Pickford se estreou pela
Inglaterra, terminou sem golos.
Este foi o segundo confronto
entre os seleccionadores Southgate e Löw; o primeiro, oito
meses antes, em Dortmund,
resultou num triunfo da Alemanha por 1-0.
A Alemanha não perdeu os
derradeiros sete jogos frente à
Inglaterra em Wembley (V5 E2)
e sai de lá derrotada desde que
os golos de Colin Bell e Malcolm
MacDonald deram aos ingleses
uma vitória por 2-0 num jogo
amigável realizado em Março
de 1975. A sua última derrota
oficial no estádio foi a final do
Mundial de 1966.
SUÉCIA-UCRÂNIA

A Suécia, a viver um bom
momento depois de terminar
como líder no seu grupo, mede
forças com a Ucrânia.
Na fase de grupos, os suecos
empataram sem golos com a
Espanha, venceram a Eslováquia, por 1-0, tendo se destacado pela solidez defensiva da
equipa, enquanto a vitória por
3-2 sobre a Polónia mostrou
que também é forte no ataque. O conjunto nórdico nunca venceu uma eliminatória na
fase final - e esta é a sua melhor
oportunidade para quebrar esse
enguiço.
A Ucrânia tem revelado
duas faces na competição, tendo sido derrotada pelos Países
Baixos (Holanda) mas quase
conseguiram um ponto, pareciam estar no controlo contra
a Macedónia do Norte, mas
por pouco perdeu a vantagem
de dois golos e foi o derrotado pela Áustria. No entanto,
Andriy Yarmolenko e Roman
Yaremchuk dão garantias que
a Ucrânia pode marcar a qualquer momento.
HOJE
18.00 horas- Inglaterra-Alemanha
21.00 horas - Suécia-Ucrânia
ONTEM
Croácia-Espanha (3-5 a.p)
França-Suíça (7-8, após
desempate por penalidades)
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JOGOS DA COSAFA

“Mambas” iniciam preparação esta tarde

A

SELECÇÃO nacional de futebol inicia hoje, no campo
do Afrin na Matola,
a preparação tendo
em vista a sua participação
no Torneio da COSAFA a ter
lugar de 7 a 18 de Julho, em
Port Elizabeth, na África do
Sul.
Para esta missão, aos
“Mambas” montam o seu
“quartel-general” na Casa
Militar, à semelhança do que
aconteceu na preparação do
jogo com Cabo Verde para as
eliminatórias do CAN-2021.
Ontem foi o dia de concentração dos convocados e testes de despiste à Covid-19,
com os trabalhos de campo a
arrancar na tarde de hoje.
Depois das sessões de
treinos previstas para Maputo, a equipa nacional deverá
seguir no dia 4 de Julho para
África do Sul, onde vai realizar o primeiro jogo, quatro dias depois frente à sua

congénere do Zimbabwe. No
Torneio da COSAFA, Moçambique está inserido no Grupo
“C”, juntamente com Senegal, Zimbabwe e Namíbia.
No dia 8 de Julho para além
de Moçambique-Zimbabwe
com início às 12.00 horas,
teremos Senegal-Namíbia, a
partir das 15.00horas.
Na segunda jornada,
Moçambique vai jogar com
Senegal, a partir das 17.00
horas do dia 11 de Julho, a seguir ao confronto entre Zimbabwe e Namíbia, indicado
para iniciar às 14.00 horas.
A última jornada do Grupo “C” será disputada no dia
14 de Julho, com os dois jogos a iniciarem às 15.00 horas. Moçambique vai fechar
com Namíbia e Senegal bater-se-á com o Zimbabwe.
As partidas das meias-finais se realizam no dia 16
de Julho, enquanto a final e
o desafio de apuramento do
terceiro classificado terão

para afastar o Aeroporto por
103-43. O Costa do Sol eliminou o Atlético (85-50), enquanto A Politécnica tirou a UP
do caminho (77-62).
Assim, nas meias-finais teremos os seguintes cruzamentos: Maxaquene-Ferroviário e
Costa do Sol-A Politécnica.

Depois de bater o Costa do Sol no fim-de-semana, o Ferroviário tenta hoje repetir a proeza frente à Politécnica

lugar no dia 18, às 17.00 e
14.00 horas, respectivamente. A 20.ª edição do Torneio
da COSAFA vai envolver 12
selecções, divididas em três
grupos de quatro cada. O
Grupo “A” integra África do
Sul, Lesotho, Eswatini e Botswana, enquanto no Grupo
“B” vão competir a campeã
em título, Zâmbia, Malawi,
Madagáscar e Comores.
Segundo o regulamento da prova, apenas os primeiros classificados de cada
grupo apuram-se às meias-finais e o segundo melhor
classificado de todos os grupos.
Isso significa que cada selecção tem a garantia de três
jogos até um máximo de cinco, o que proporcionará uma
preparação importante para
as selecções envolvidas nas
eliminatórias para o Campeonato do Mundo de 2022,
no Qatar, com início previsto
para Setembro próximo.

Entretanto, para esta
missão, o seleccionador nacional optou por uma selecção rejuvenescida, maioritariamente composta por
jogadores do Sub-23.
EIS A CONVOCATÓRIA
Guarda-redes:
Ernani
(Fer. Maputo), Victor (Costa do Sol) e Danny (Fer. Lichinga).
Defesas:
Ciganinho
(Liga), Danilo (Costa do Sol),
Betão e Mexer (AD Vilankulo), Jesus e Martinho (ABB),
Macaime (Desportivo) e Bonera (Marítimo).
Médios: Shaquile e Mapangane (Fer. Maputo),
Candinho (UD Songo), Alberto e Adamo (Fer. Beira),
Nilton (Costa do Sol), Maestro (Guimarães).
Avançados: Víctor Jr. e
Melque (ABB), Estevão e
Dilson (Liga), e Salas (Fer.
Nampula).

TORNEIO NUTRIÇÃO

Politécnica e Ferroviário
ensaiam assalto à liderança
A POLITÉCNICA e o Ferroviário
medem forças ao princípio da
noite (17.45 horas) em partida
da 10.ª jornada do Torneio Nutrição em seniores femininos,
num duelo em que o vencedor sairá líder da prova, já que
o actual comandante Costa do
Sol perdeu no fim-de-semana
precisamente frente às rivais
“locomotivas”.
É um duelo de gigantes no
pavilhão da Politécnica, entre
duas formações que lutam pelo
título. Ainda hoje, também a
partir das 17.45 horas, o Maxaquene bate-se com o Desportivo, numa rivalidade que nos
últimos tempos tem perdido
fulgor dada a razia que têm
sofrido nos plantéis devido às
limitações financeiras dos dois
clubes.
O Costa do Sol lidera a prova com 13 pontos, mais um que
o Ferroviário e mais dois que a
Politécnica.
Entretanto, o Ferroviário

derrotou, na noite da última
quinta-feira, o Costa do Sol,
por 63-57, no prolongamento,
após empate (50-50) no tempo
regulamentar, no jogo de destaque da nona jornada do Torneio Nutrição em basquetebol
seniores femininos.
As “canarinhas” entraram
agressivas, dando tudo desde
o início. Fizeram vários desarmes, forçando o Ferroviário a
cometer constantes “turnovers”. Mas nenhuma das duas
equipas se demonstrou eficaz
na conversão dos cestos, ainda que as “canarinhas” estivessem sempre em vantagem.
Como corolário, à entrada dos
últimos três minutos do primeiro quarto o jogo apresentava um “pobre” “placard”
de 5-2. Depois vieram duas a
“bombas” de Elizabeth Pereira, que colocaram a equipa
de Mabê a vencer o primeiro
quarto por 15-5.
No segundo quarto as “lo-

comotivas” melhoraram bastante o seu aproveitamento
(17-11), mas Elizabeth voltou a
fazer balançar o cesto na linha
dos 6,75m (20-11). Dionilde Cuambe, com três triplos
àquela altura e um desarme de
permeio, fazia diferença.
As “canarinhas” voavam
perante uma “locomotiva”
com poucas soluções. O Costa
do Sol foi aos balneários com
uns confortáveis 15 pontos (3015). O intervalo fez bem à equipa de Nasir Salé, que regressou
com um parcial de 4-0 (30-19).
O Costa do Sol demorava a reagir e Odélia Mafanela puxava a
“carruagem”. Anabela Cossa
fez o seu primeiro triplo e reduziu a desvantagem para oito
pontos (34-26).
A equipa de Mabê conseguiu espaços para penetrar,
desmontar a defesa à zona e
voltou a distanciar-se no marcador (41-26).
O Costa Sol foi ao último

quarto ainda com uma vantagem de dois dígitos (43-32),
mas na ponta final o Ferroviário melhorou de rendimento,
empatando o jogo a 50 pontos,
o que motivou o prolongamento no qual foi feliz, com o 57-63
final.
CONHECIDOS
CRUZAMENTOS DAS
“MEIAS” EM MASCULINOS
Em masculinos, o Torneio
Nutrição disputou os quartos-de-final. O Ferroviário teve
grandes dificuldades para eliminar o Desportivo, mas acabou chegando com naturalidade a um triunfo por 19 pontos
(69-50). No primeiro quarto os
“locomotivas” perderam por
um ponto (15-14), mas conseguiu oito pontos de vantagem
no segundo quarto (32-40). No
penúltimo quarto chegou aos
17 pontos (38-55), para depois
encerrar as contas (69-50).
Nos outros jogos o Maxaquene não teve dificuldades

“MUNDIAL” -2021

Gabito e Zabula “reforçam”
selecção de futebol de praia
OS experientes defesas, Gabito
e Zabula, que durante muitos
anos jogaram ao mais alto nível
no futebol de 11, são “reforços”
da Selecção nacional de futebol
de praia, que há sensivelmente duas semanas prepara-se
na Arena da Costa do Sol, tendo em vista a participação no
Mundial-Rússia 2021.
Gabito e Zabula, que têm
em comum o facto de terem
representado o Ferroviário de
Maputo e Maxaquene, dois
clubes históricos do futebol nacional, estão a adaptar-se bem
à nova realidade e certamente serão uma mais-valia para
a defesa. Gabito, pela altura,
pouco mais de 1,90 metros, e
Zabula pela raça que imprime
em cada lance, deverão emprestar à equipa nacional maior
qualidade e competitividade
no campeonato do mundo,
agendado para Moscovo, capital russa, de 19 a 28 de Agosto
próximo.
Entretanto, a preparação da
turma nacional decorre a bom
ritmo com sessões na Arena do
Costa do Sol diárias, à excepção
de quarta-feira, dia reservado a

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção e Cartório, correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória, registada sob o
número 22/20/H, extraída dos Autos de Execução Ordinária nº 91/2020-B, em que é exequente o Moza Banco, S.A., com sede na Rua dos Desportistas, JAT V-3, nº 921,
Cidade de Maputo, representado pelo seu bastante procurador, o Exmo Sr. Dr. Augusto Miliço e outros, e executados
Mulahuza Pro-Gelo, Lda e Gonçalo Manuel Taela Cumbi,
com a sede no Bairro Cumbeza, Av. de Moçambique, parcela
nº 2.2273, casa nº 1, distrito de Marracuene, província de Maputo, a correr termos processuais na Décima Terceira Secção
(Comercial) do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, para o
pagamento da quantia de 57 845 702,28MT (cinquenta e
sete milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e dois meticais, vinte e oito centavos), foi designado o
dia 5 (cinco) de Agosto de dois mil vinte e um, pelas doze
horas, para a abertura de propostas em carta fechada, que
poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em primeira
praça dos bens abaixo indicados:
Verba nº 01
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial da
Cidade de Maputo, sob o nº 1824, a fls. 115, do Livro B/05 e
inscrito sob o nº 1294 a fls. 91 verso do Livro G/123, a favor
de Moisés Luís Guambe, com hipoteca a favor do exequente
Moza Banco, S.A., inscrita sob o número 1294, a fls. 91, do
Livro C/09, no valor de 102 565 418,00MT;
Verba nº 02
Um gerador da marca Hilmoisa HDW285, avaliado em 1 000
000,00MT;
Verba nº 03
Um gerador da marca Diesel generation set P100/B de
100Kva, avaliado em 500 000,00MT;
Verba nº 04
Uma câmara frigorífica ISD, avaliada em 1 500 000,00MT;

Gabito veio acrescentar experiência à defesa da equipa nacional

treinos de aprimoramento físico no ginásio. A primeira etapa
de preparação, que decorre em
solo pátrio, termina a 24 de Julho. A segunda vai decorrer em
Nazaré, Portugal, de 26 de Julho a 7 de Agosto, estando previstos jogos de controlo com
equipas locais.

EIS A LISTA DOS
PRÉ-CONVOCADOS
Guarda-redes: Anivaldo
Mavie, Manuel Tivane e Pedro
Barca;
Defesas: Gerson Chivale,
Ângelo Artur, Eusébio Tomas,
Bachir Mussá, Hermínio Marcelino, Gabriel Mucavele (Ga-

bito) e Artur Muianga (Zabula);
Médios: Nelson Manuel,
Osório Mahoche, Ramossete
Cumbe, Yuran Malate, Hélio
Mahota, Júlio Manjate e António Namapi;
Pivôs: Fadil Ainadine, Rachid Smith e Hélder Mahumane.

Verba nº 05
Dezasseis de armazenamento MPACT JUMBO, avaliadas cada
uma em 150 000,00MT, totalizando 2 400 000,00MT;
Verba nº 06
Uma máquina de gelo em cubo Snow Key TM30APT29, avaliada em 2 000 000,00MT;
Verba nº 07
Vinte máquinas de gelo em barras minus 40Ibm380V, avaliada em 145 500,00MT cada e totalizando 2 910 000,00MT;

Verba nº 08
Um contentor frigorífico Maemsk Cantainem Industry MCIRACH-941, avaliado em 396 000,00MT;
Verba nº 09
Um contentor frigorífico Maemsk Cantainem Industry MCIRAHC-972, avaliado em 396 000,00MT;
Verba nº 10
Três balanças de pressão MCK58-5-500Kg, avaliada cada uma
em 12 000,00MT, totalizando 36 000,00MT;
Verba nº 11
Quatro balanças de pressão AE-ADAM EQUIPAMENT
LBK30, avaliada cada uma em 3 000,00MT, totalizando 12
000,00MT;
Verba nº 12
Quatro máquinas de Selam Impule e Sealem PFS-400, avaliadas cada uma em 3 150,00MT, totalizando em 12 600,00MT;
Verba nº 13
Uma máquina de gelo em barra minus 40ZB5-100L, avaliada
em 2 400,00MT;
Verba nº 14
Um gerador frigorífico avaliado em 19 800,00MT;
Verba nº 15
Duas máquinas de gelo em cubos Mantowoc SR1800A, avaliadas em 4 500,00MT cada uma, totalizando em 9 000,00MT;
Verba nº 16
Uma câmara frigorífica solstar CF600EDFSS, avaliada em 8
000,00MT;
Verba nº 17
Oito tanques de água Plastex 5000L, avaliado cada um em 50
000,00MT, totalizando 400 000,00MT;
Verba nº 18
Uma viatura da marca Toyota, modelo Hiace, matrícula ACE
111MC, com câmara frigorífica, avaliada em 250 000,00MT.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da
venda acima e da data e horas descritas.
Matola, aos vinte e um dias do mês de Maio do ano de dois
mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
Atália Manjate
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça
6305

Acesse https://t.me/Novojornal
A EMME recomenda: Não deixe o seu
filho ficar de pé entre os dois bancos de
frente .... Em caso de acidente poderá ser
muito grave ou mesmo fatal
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

REGIÃO AFRICANA DOS GRANDES LAGOS

PR angolano destacado como artífice
da estabilidade e pacificação

O

ANTIGO
enviado
especial dos Estados Unidos para os
Grandes Lagos J. Peter Pham considerou
que a região está “mais estável”
e “pacífica”, em parte graças
ao envolvimento e influência
do Presidente angolano, João
Lourenço.
Especialista em temas
africanos e membro do Centro de Estudos Atlantic Council, o embaixador foi enviado especial dos EUA para
a região dos Grandes Lagos
durante dois anos, entre 2018
e 2020.
Em entrevista à Agência
Lusa, considerou que “a região
tornou-se muito mais estável,
muito mais pacífica, com um
clima muito melhor para investimento do que era há três
anos”.

A transição democrática
pacífica na República Democrática do Congo, o fim do
conflito aberto entre Uganda e
Ruanda e a melhoria da situação no Burundi são alguns dos
casos referidos, além de Angola.
“Angola tinha um grande
potencial como um país que
não tinha conflito e tinha recursos, mas estava um pouco
desvinculada da região”, lembrou.
Desde que João Lourenço se
tornou Presidente, acrescentou, o país está mais envolvido
nos problemas regionais, lembrando a mediação para apaziguar as tensões entre Uganda e
Ruanda e, mais recentemente,
procurando uma solução para
a República Centro-Africana
(RCA).
Na semana passada, o chefe

João Lourenço

de Estado angolano pediu nas
Nações Unidas mais apoio internacional à paz e segurança

na RCA, neutralização das forças dissidentes no país, respeito do cessar-fogo e suspensão

do embargo de armas.
A intervenção no Conselho de Segurança da ONU, em

Nova Iorque, sobre a RCA, foi
feita na qualidade de presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes
Lagos (CIRGL).
“Nos últimos anos, desde
que João Lourenço [se tornou
Presidente de Angola], tem
sido uma influência muito
boa”, disse Pham, que também foi enviado especial dos
Estados Unidos para a região
do Sahel, entre 2020 e Janeiro
de 2021.
Sobre a melhor forma de
procurar estabilidade política
e social na região, o ex-enviado especial dos EUA defendeu
que a comunidade internacional deve estar aberta aos processos africanos, que por vezes parecem “excessivamente
complexos” e “errados”, mas
que produzem resultados. (LUSA)

POR DESRESPEITO

DEFENDE ACNUDH

TC anuncia hoje
sentença contra
Jacob Zuma

Mundo deve pôr fim
à discriminação
e violência racista

Jacob Zuma

O TRIBUNAL Constitucional
(TC), a mais alta instância
judiciária da África do Sul,
anunciou que vai apresentar hoje a decisão sobre uma
possível sentença de prisão
contra o ex-Presidente Jacob
Zuma, que é acusado de desrespeito pela Comissão Zondo.
“A sentença será proferida
amanhã (hoje), 29 de Junho
de 2021”, anunciou ontem,
através de uma declaração no
Twitter, o TC.
Desde a criação, em 2018,
a Comissão Zondo, encarregada de investigar a corrupção
generalizada durante os seus

nove anos no poder, Jacob
Zuma, implicado por cerca de
40 testemunhos, multiplicou
manobras para evitar ter de se
explicar, acumulando recursos ou afirmando o seu direito
ao silêncio.
Após uma enésima convocação para comparecer no
final de Fevereiro, a Comissão
exigiu uma pena de dois anos
de prisão contra o ex-Chefe
de Estado.
O ex-presidente ignorou,
não só a Comissão, mas também uma decisão judicial de
Janeiro que o obrigava a comparecer e o privava do direito
de permanecer em silêncio.

Numa audiência virtual
em Março, o advogado da Comissão, Tembeka Ngcukaitobi, disse que a questão já não
era se o ex-Presidente deveria
ir para a prisão, mas “quanto tempo deveria lá ficar”. O
estatuto de Zuma como ex-Presidente “não o protege
da lei”, disse.
Algumas semanas mais
tarde, num pedido bastante
invulgar, a magistratura da
África do Sul pediu ao antigo
Presidente para determinar,
por si próprio, “a punição
apropriada”, antes da audiência de hoje.
Jacob Zuma, 79 anos, só
testemunhou uma vez perante a Comissão anti-corrupção, em Julho de 2019. Bateu
rapidamente com a porta,
ofendendo-se ao ser tratado
como “um acusado”.
Envolvido em escândalos,
foi forçado a demitir-se em
2018. Foi substituído pelo actual Presidente, Cyril Ramaphosa, que fez da luta contra
a corrupção um cavalo de batalha, mas foi ele próprio chamado a testemunhar perante
a comissão. (LUSA/NEWS24)

A ALTA-COMISSÁRIA das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, Michelle Bachelet,
instou ontem todos os países
do mundo a aumentarem os
esforços para combater e acabar com a discriminação e violência racistas.
Num relatório, Bachelet
analisa as raízes de séculos de
maus-tratos enfrentados por
pessoas de ascendência africana, nomeadamente do tráfico
transatlântico de escravos.
O documento, que começou a ser elaborado há um ano,
espera aproveitar a dinâmica
em torno do recente e intensificado escrutínio às questões
raciais em todo o mundo.
“Existe hoje uma oportunidade memorável para alcançar um ponto de viragem para
a igualdade racial e a justiça”,
cita o documento da ONU.
O relatório visa acelerar a
acção dos países para acabar
com a injustiça racial, assegurar que as pessoas de ascendência africana e todos os cidadãos que se pronunciam contra
o racismo sejam ouvidos, acabar com a impunidade das violações de direitos pela polícia e

atribuir responsabilização para
os casos de abusos.
“Apelo a todos os Estados
para que parem de negar - e
comecem a desmantelar - o
racismo; ponham fim à impunidade e construam confiança;
ouçam as vozes das pessoas de
ascendência africana; e enfrentem os legados do passado
e deem reparação”, disse Bachelet, numa declaração em
vídeo.
O antiga presidente do
Chile sugeriu ainda que a compensação monetária por si só
não é suficiente e faria parte de
um conjunto de medidas para
ajudar a retificar casos considerados injustos.
MORTE DE FLOYD
O Conselho de Direitos Humanos, apoiado pela ONU,
pediu o relatório durante
uma sessão especial no ano
passado, na sequência do homicídio de George Floyd, um
cidadão negro que foi morto
pelo ex-agente da Polícia de
Minneapolis, Derek Chauvin,
em Maio de 2020.
Depois da partilha de
um vídeo que mostra Derek

Chauvin a pressionar o pescoço de Floyd com o joelho,
protestos multiplicaram-se
nos EUA e no resto do mundo.
As manifestações contra
o homicídio de Floyd foram
um “ponto seminal na luta
contra o racismo”, defende
o relatório, que se baseou em
discussões com mais de 340
pessoas, juntamente com
mais de 100 contribuições de
Governos e especialistas.
O relatório da ONU analisou 190 mortes, na sua maioria nos EUA, para mostrar
como os agentes policiais
raramente são responsabilizados por violações de direitos humanos e crimes contra pessoas de ascendência
africana, e observou padrões
semelhantes de maus-tratos
por parte da polícia em muitos países.
O relatório da ONU apelou
aos países para “corrigirem os
séculos de violência e discriminação”, tais como através
de “reconhecimento formal e
pedidos de desculpas, processos de declaração da verdade e
reparações de várias formas”.(LUSA)

NOS ESTADOS FRÁGEIS

David Cameron alerta para aumento da pobreza
O EX-PRIMEIRO-MINISTRO britânico David Cameron alertou ontem
para um alarmante aumento da pobreza e criticou os actuais processos
de ajuda aos países mais frágeis - no
contexto da pandemia -, defendendo as relações directas com os governos.
“As iniciativas do passado falharam, eu apoio os processos de
ajuda, mas, em muitos casos, nada
disto funcionou porque não fizemos
o que era necessário para recuperar
estes países”, disse David Cameron,
actual membro da presidência do
Conselho sobre Fragilidade dos Estados.

Na primeira sessão da 2ª Conferência sobre a Fragilidade dos Estado dedicada à “Pandemia, Vacinação e Solidariedade: Implicações
nos Países Frágeis”, que decorre por
videoconferência, Cameron defendeu novas formas de actuação em
relação aos Estados mais fragilizados
e actualmente mais afectados pela
crise sanitária.
“Precisamos de realismo e não
de idealismos, é preciso reconhecer
que nos Estados frágeis há instituições frágeis, corrupção, níveis muito baixos de confiança ou recuperação de conflitos. Tentar conseguir
todos os objectivos ao mesmo tempo

e ter ideias grandiosas sobre o que
pode ser feito não ajuda”, disse.
“É preciso estar atento às prioridades locais em vez da prevalência
das necessidades internacionais”
acrescentou, sublinhando que é
fundamental o trabalho directo com
os governos.
Cameron disse ainda que é preciso priorizar acções de reconciliação nos Estados frágeis, sobretudo
em situações pós-conflito em vez de
“apressar a realização de eleições”.
“Isto é controverso porque eu
sou um democrata e quero ver a realização de eleições e governos legitimados, mas primeiro é preciso re-

solver as divisões internas através da
reconciliação. É melhor do que marcar eleições que geralmente conduzem a mais divisões”, defendeu.
DESILUSÃO
Cameron considera fundamental o funcionamento das instituições
e frisou que, no contexto da actual
pandemia de Covid-19, são os Estados que promovem as ajudas, gestão
de meios ou programas de vacinação.
“O que nós vemos é que os Estados mais frágeis que já falharam no
combate à pobreza e às desigualdades vão aumentar com esta pande-

mia e isto é perigoso”, disse.
As acções dos G7 foram uma desilusão. Em países, como o Reino
Unido, 60% da população está vacinada, mas em África estão menos
de 2%. Só agora estão dispostos a
mandar vacinas para África, acusou,
acrescentando que os planos de curto
prazo deviam estar concentrados na
distribuição das vacinas aos países
mais pobres do mundo.
O antigo primeiro-ministro britânico alertou ainda para o crescimento da pobreza extrema no mundo até 2030, sendo que o contexto
da crise sanitária pode agravar a situação. - (LUSA)

Coligação global promete
reforço da luta contra EI
OS chefes de diplomacia dos países da coligação de luta contra
os “Jihadistas’”do Estado Islâmico (EI) reafirmaram ontem a
sua crença de que é necessário “um esforço abrangente e colectivo” para “derrotar totalmente” aquele grupo. Reunidos
em Roma, sob a coordenação do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e do ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio, os chefe de diplomacia dos
83 países da aliança contra o grupo ‘jihadista’ consideram que
esta coligação tem provado ser “uma ferramenta coesa” e que
deve manter os esforços para “uma derrota duradoura do grupo
terrorista”. A coligação – que recebeu ontem novos membros,
incluindo a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, a Mauritânia e o Iémen – mostra-se empenhada
em garantir o combate contra o movimento “jihadista’”em diferente continentes e regiões, em particular na África Subsahariana, onde o EI “ameaça a segurança e a estabilidade”

Ataque contra base
militar faz 23 mortos
PELO menos 23 pessoas foram mortas durante um ataque no
domingo contra uma base militar na cidade de Wisil, no centro da Somália, pelo grupo “jihadista’”Al Shabaab, disseram
ontem fontes militares. “Al Shabab atacou a base militar em
Wisil pela manhã, resultando em 23 mortos”, disse Ali Dahir
Gab, comandante do Exército somali, sobre um ataque cujos
detalhes surgiram apenas ontem. Ali Dahir Gab, citado pela
Agência Efe, referiu que oito das vítimas são membros das forças regionais do Estado de Galmudug (centro), onde a cidade
está localizada, e 15 são combatentes do grupo terrorista. Wisil
está a mais de 800 quilómetros da capital somali, Mogadíscio.

UNITA quer mudar lei
sobre manifestação
A UNITA, o maior partido na oposição angolana, apresentou
ontem no Parlamento um projecto de lei sobre a Liberdade de
Reunião e de Manifestação, que visa revogar a lei vigente, “por
ser inconstitucional”, e “salvaguardar a integridade” dos cidadãos. A informação foi transmitida pelo presidente do grupo
parlamentar da União Nacional para a Independência Total de
Angola (UNITA), Liberty Chiyaka, afirmando que a proposta
visa “eliminar as incompreensões, temores e até mortes de cidadãos associadas às manifestações dos últimos anos”. Segundo o político da UNITA, apesar da Constituição de República
de Angola (CRA) estabelecer que os cidadãos são livres para se
reunirem e se manifestar sem impedimentos, sem armas e sem
precisar de qualquer autorização, “existe, desde 1991, uma lei
que diz o contrário”.

Função pública guineense
mantém greves
A UNIÃO Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG)
vai prosseguir com a greve geral na função pública do país em
Julho, disse ontem à Lusa o secretário-geral da central sindical,
Júlio Mendonça. A UNTG tem convocado, desde Dezembro,
ondas de greves gerais na função pública, para exigir do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários
contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo dos actuais 50 mil francos cfa (cerca de 5750 meticais) para o dobro. “Entregamos outro pré-aviso de greve na sexta-feira para todo o mês de Julho”,
disse Júlio Mendonça.

Burkina Faso impulsiona
luta contra o terrorismo
O PRESIDENTE do Burkina Faso, Roch Kaboré, prometeu impulsionar a luta contra o terrorismo, após o massacre perpetrado
no início de Junho no norte do país, que causou pelo menos 160
mortes. A chacina, a pior da história recente do país, ocorreu na
cidade de Solhan, na região do Sahel, e terá causado 132 mortos,
segundo o balanço oficial, embora um oficial do Estado-Maior
General das Forças Armadas burquinabe tenha garantido à EFE
que se registaram 160 mortos. “A tragédia, de uma crueldade
incrível perpetrada em Solhan (…) confirma a nossa convicção
de que a luta contra o terrorismo tomou um novo rumo”, disse Kaboré num discurso à nação no domingo. Os atacantes do
massacre eram na sua maioria crianças, tal como confirmado
pelo Governo do Burkina Faso na semana passada.

Putin e Xi reafirmam
parceria
O PRESIDEMTE chinês, Xi Jinping, e o homólogo russo, Vladimir Putin, enfatizaram ontem a sua aliança, durante uma
videoconferência, na qual concordaram prolongar o tratado
de boa vizinhança e cooperação amigável. “O tratado de boa
vizinhança, amizade e cooperação [assinado há 20 anos] estabeleceu um conceito de amizade, transmitido de geração em
geração, que responde aos interesses fundamentais de ambos
os países”, apontou Xi. Segundo o Chefe do Estado chinês, este
acordo “está em linha com as tendências da época, visa a paz
e o desenvolvimento e é também um exemplo prático e vivo
de um novo tipo de relações internacionais”. Putin defendeu
que, nas “actuais condições de crescente turbulência geopolítica, quebra de acordos sobre o controlo de armas, aumento do
potencial de conflito em várias partes do planeta, a cooperação
russo-chinesa desempenha um papel estabilizador a nível internacional”.
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