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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

     

O PAÍS atingiu o total de 2006 
mortes por Covid-19, com o 
anúncio ontem de mais 10 óbi-
tos por esta doença. No mesmo 
dia, 4861 pessoas testaram po-
sitivo para o SARS-CoV-2 e 567 
foram declaradas recuperadas 
da infecção por este vírus. 

O comunicado do Mi-
nistério da Saúde de actua-
lização diária da informação 
sobre a evolução da Covid-19 
no país explica que oito óbi-
tos foram notificados no dia 
30 e outros dois no dia 29 de 
Dezembro. 

Dos perecidos, seis foram 
registados na cidade de Mapu-
to e os restantes nas províncias 
de Inhambane e Tete, com dois 
mortos para cada. Entre as víti-
mas há uma criança de quatro 
meses e um idoso de 75 anos. 

Sobre as 4861 recentes 
contaminações o documento 
indica que resultam de 11.396 

amostras testadas em laborató-
rios públicos e privados, o que 
significa uma taxa de positivi-
dade de mais de 42,6 por cento. 

As estatísticas mostram que 
a cidade de Maputo continua a 
registar mais casos positivos, 
com 919 do total, seguida das 
províncias de Maputo, Inham-
bane, Gaza e Sofala, com 783, 
683, 621 e 539 casos. 

De acordo com a Saúde, 
entre quinta-feira e ontem 
59 doentes foram internados 
por complicações ligadas à 
Covid-19 e 24 receberam alta 
hospitalar, a maioria dos quais 
na cidade de Maputo, provín-
cia de Maputo e Inhambane, 
com  24, nove e cinco altas 
cada. 

Com estes dados, baixou de 
184, na quinta-feira, para 180, 
ontem, o número de pacientes 
que lutam pela vida internados 
nos centros de tratamento da 

Covid-19 e em outras unidades 
hospitalares do país. 

Durante o período em re-
ferência a Saúde declarou 567 
pacientes como recuperados 
da infecção pelo novo corona-
vírus, 457 dos quais na provín-
cia de Maputo, 79 em Sofala, 22 
no Niassa e nove na Zambézia, 
o que eleva para 156.570 o total 
de curados, no país.

Deste modo, Moçambique 
conta com um cumulativo de 
189.080 positivos e 30.500 ca-
sos activos.

É reconhecendo esta rea-
lidade que as autoridades de 
saúde apelam, mais uma vez, 
para a observância rigorosa das 
medidas de prevenção e com-
bate à Covid-19, sobretudo 
nestes dias festivos, com ênfa-
se para evitar-se aglomerados 
e se estar atento à higiene re-
gular das mãos e o uso da más-
cara de protecção. 

O INSTITUTO Nacional das 
Comunicações de Moçambi-
que (INCM) exige às três ope-
radoras de telefonia móvel no 
país melhoria na prestação de 
serviços oferecidos, com vis-
ta à satisfação dos anseios dos 
clientes.

A exigência decorre das 
constantes reclamações sub-
metidas à Autoridade Regu-
ladora pelos utentes dos ser-
viços de telefonia móvel, que 
se queixam da má qualidade, 
sobretudo nas tecnologias de 
terceira e quarta gerações (3 e 
4 G).

A Autoridade Reguladora 
diz ter realizado, de Março a 
Outubro de 2021, uma cam-
panha para aferir a qualida-
de do serviço prestado pelos 
operadores, nomeadamente a 
Tmcel, Vodacom e Movitel, em 
diversos pontos do país.

Falando esta semana, em 
conferência de imprensa, em 
Maputo, o Presidente do Con-
selho de Administração do 
INCM, Tuaha Mote, explicou 
que a aferição da qualidade 
dos serviços no sector das co-
municações constitui uma das 
grandes preocupações da ins-
tituição, dos operadores, bem 
como dos consumidores.

Os testes foram realizados 
com recurso a um sistema au-
tomático instalado em uma 
viatura, equipada com dispo-
sitivos terminais que garantem 
uma aferição simultânea e em 
igualdade de condições para 
todos os operadores de telefo-
nia móvel celular. 

O regulador reuniu com 
representantes dos três ope-
radores de telefonia, a quem 
deu a conhecer os resultados 
dos testes de aferição para uma 

Operadores cancelam
reservas no Niassa

Crentes doam sangue ao HCB

Tete aprova mais projectos 
de pequena e média dimensão

Três detidos por assassinato 
de criança com albinismo

Reduz número de candidatos
à formação de professores

OPERADORES turísticos na Reserva Especial do Niassa cancelaram todas 
as reservas para o turismo na festa da passagem do ano devido aos focos 
de ataques terroristas no distrito de Mecula. O cancelamento das activi-
dades visa garantir a segurança de trabalhadores e visitantes. O director 
provincial da Cultura e Turismo no Niassa, Matias Chapungo, disse que 
para evitar a fuga de turistas o sector está a promover outros destinos 
turísticos, a exemplo do lago Niassa. 

O INSTITUTO de Formação de Professores de Quelimane, na Zambézia, inscreveu até 
quinta-feira, último dia do processo, mais de quatro mil e quatrocentos candidatos ao 
modelo de formação de décima classe mais um ano e décima segunda classe mais três, 
número reduzido quando comparado com o ano passado, em que  tinha mais de sete 
mil inscritos. A directora do Instituto de Formação de Professores de Quelimane, Jacinta 
de Magalhães, associa a redução ao número de vagas disponíveis e também ao facto de 
outros institutos terem introduzido o modelo da décima segunda classe mais três. 

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyu-
si, acredita na possibilidade da extensão do 
mandato da Missão Militar da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral para 
Moçambique (SAMIM) para o combate ao 
terrorismo no país.

A permanência das tropas da África Aus-
tral em Moçambique será um dos pontos a 
ser abordado na próxima sessão da Troika 
do Órgão de Política, Defesa e Segurança da 
Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), agendada para o próximo 
mês.  Moçambique encontra-se actualmente 
numa fase delicada, pois os terroristas con-
seguiram entrar na vizinha província do 
Niassa, depois de terem sido escorraçados 
de Cabo Delgado.

“Teremos uma sessão da Troika+Mo-
çambique e nessa altura vamos ver qual será 
a decisão a ser tomada”, disse o estadista 
moçambicano, tendo explicado que decor-
rem actualmente operações de limpeza e 
esclarecimento em Cabo Delgado. 

Nyusi proferiu estas declarações duran-
te o encontro que manteve com o seu ho-
mólogo do Botswana, Mokgweetsi Masisi, 
que quinta-feira visitou a província norte-
nha de Cabo Delgado. 

Nyusi aproveitou a oportunidade para 
manifestar o seu apreço com relação ao 
apoio que tem recebido do Botswana. Aliás, 
afirma que é um dos líderes africanos com-
prometidos com o combate ao terrorismo 
em Moçambique.

“Desde a primeira hora (Masisi) foi a 
pessoa que mostrou solidariedade imediata 
e fez isso através da recepção dos nossos jo-
vens que estão em treinamento no Botswa-
na, sobretudo na Força Aérea”, disse. 

Explicou que quando a SADC tomou a 
decisão de enviar uma missão militar a Mo-

çambique Masisi estava a presidir a “Troika” 
e foi a pessoa que dinamizou todo o processo.  
Sobre a visita de Masisi a Moçambique, 
Nyusi considera um gesto muito impor-
tante para encorajar os jovens militares 
tswanas, que estão privados de estar com 
as suas famílias, sobretudo nesta época 
festiva. 

Por seu turno, o Presidente do Botswana 
instruiu as suas tropas para atirarem a matar 
todos os terroristas que se recusarem a de-
por as suas armas. 

“Matem o inimigo”, disse Masisi, exor-
tando que os soldados tswanas primem pela 
excelência e façam tudo para brilhar em 
Moçambique. 

Afirmou que gostaria que todos os mo-
çambicanos guardassem na sua memória 
boas obras dos soldados tswanas. Concluiu 
afirmando que as tropas em Moçambique 
nunca deixarão de ter o seu apoio. 

“Nunca, nunca, deixarão de ter o meu 
apoio”, asseverou.

A SAMIM foi desdobrada a 15 de Julho 
de 2021, após a sua aprovação pela Cimei-
ra Extraordinária de Chefes de Estado e de 
Governo da SADC realizada a 23 de Junho 
de 2021, em Maputo, como resposta regio-
nal para apoiar Moçambique no combate ao 
terrorismo e aos actos de extremismo vio-
lento. 

Além do Botswana, integram a SAMIM 
oito países da SADC, nomeadamente An-
gola, República Democrática do Congo, 
Lesotho, Malawi, África do Sul, Tanzania e 
Zâmbia, trabalhando em colaboração com 
as Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM) e outras tropas desdobra-
das em Cabo Delgado para combater ac-
tos de terrorismo e extremismo violento. 
(AIM)

COMBATE AO TERRORISMO 

Missão da SADC 
poderá ser estendida  

País ultrapassa 
os dois mil óbitos TELEFONIA MÓVEL

Governo exige melhorias na qualidade de serviços

Euforia contida
na viragem do ano

análise conjunta. Para a satis-
fação destas preocupações o 
INCM tem desencadeado ac-
ções visando garantir a melho-
ria dos serviços prestados ao 
cidadão.

De acordo com a fonte, um 

dos grandes constrangimentos 
para a sociedade hoje é o pro-
blema da qualidade de servi-
ços. 

“Nós vimos apresentar a 
nossa posição de que esta-
remos aqui para defender os 

interesses do cidadão e dos 
consumidores. Por isso, como 
instituição, já estamos a refor-
çar a nossa capacidade insti-
tucional, quer tecnológica ou 
administrativa, para dar res-
posta às preocupações sobre 
a qualidade e serviço no mer-
cado moçambicano”, afirmou 
Tuaha Mote.

Acrescentou que, dentre as 
várias medidas colocadas em 
prática este ano, destaque vai 
para a montagem de um siste-
ma de controlo de qualidade do 
serviço com base tecnológica, 
que consegue recolher infor-
mação em tempo real do lado 
do operador.

O mesmo sistema consegue 
simular a experiência do clien-
te através de um celular a bor-
do de uma viatura que percorre 
uma velocidade máxima de 20 
quilómetros. 

Utentes queixam-se da qualidade dos serviços de telefonia móvel

E
UFORIA contida, em 
ambiente familiar, na 
via e em espaços públi-
cos, ainda que por vezes 
extravasada, marcou a 

viragem do ano de 2021. Em 
geral, a transição foi ordeira e 
pacífica, mas com sinais claros 
de incumprimento das medi-
das de prevenção da Covid-19 
por parte de alguns cidadãos, 
segundo dão conta informa-
ções que nos chegaram de to-
das províncias.

Na cidade de Maputo - a 
capital do país - pouco antes 
das zero horas, munícipes em 
vários bairros, sobretudo na 
periferia, assinalaram a pas-
sagem do ano com reservas e 
precauções devido à chuva, 
que já na noite de quinta-feira 
caiu acompanhada de fortes 
trovoadas e provocou estragos 

ainda não contabilizados, dei-
xando as ruas alagadas e obri-
gando até algumas famílias a 
abandonar as suas habitações 
ou pernoitar desconfortavel-
mente por cima de móveis.

Ainda que num ambiente 
ordeiro e pacífico, de acordo 
com as informações colhidas 
pela nossa Reportagem em vá-
rios pontos do país, houve re-
gisto de alguns incidentes pro-
vocados pelo uso incorrecto de 
objectos pirotécnicos.

Pouco antes das zero horas, 
citadinos já se faziam à rua para 
finalizar os detalhes para a re-
cepção do novo ano, num am-
biente em que a maioria estava 
sem máscara e alguns já sob 
efeito de álcool. Como que a ti-
rar o máximo proveito da sus-
pensão temporária do recolher 
obrigatório, na passagem do 

fim-de-ano, muitos anuncia-
vam que iriam permanecer nas 
ruas em ambiente de amigos e 
vizinhos, mesmo com o anún-
cio de  previsão de chuva. 

A proibição de consumo e/
ou circulação de bebidas nas 
ruas de alguns bairros, como 
Polana Caniço e Maxaquene foi 
ineficaz, e em muitas ocasiões 
os agentes da PRM viram-se na 
contingência de intervir para 
fazer cumprir a medida. As 
bebidas eram vendidas ao con-
sumidor às escondidas e sob 
vigilância dos seus vendedo-
res a uma eventual abordagem 
policial. O consumo de bebidas 
até envolvia menores que por 
lei são proibidos.

Alguns cidadãos abordados 
pela nossa Reportagem disse-
ram que esta era uma oportuni-
dade para esquecer as mazelas 

do ano de 2021, decorrentes das 
dificuldades da vida. Por isso 
preferiam consumir álcool em 
grupos de amigos ou em famí-
lia, como forma de apaziguar a 
alma, mesmo com as restrições 
impostas pela Covid-19.

Comportamento ligeira-
mente diferente foi notório já 
na parte de cimento da cidade 
de Maputo, concretamente o 
Distrito de KaMpfumu. Aqui, 
a transição do ano foi, regra 
geral, assinalada sem grandes 
emoções nas ruas, mas “meio 
mundo”, de todas as raças, foi 
desaguar na Marginal, con-
cretamente na avenida 10 de 
Novembro e no Glória Hotel, 
provocando, por instantes, um 
engarrafamento que só teve va-
zão com a intervenção da Polí-
cia. 

Máscara e distanciamen-

to físico são medidas de pre-
venção que naquele momento 
eufórico e singular foram es-
quecidas. A maioria não tinha 
máscara e os que a tinham, 
simplesmente estava mal co-
locada. Os abraços não foram 
evitados e, regra geral, troca-
dos entre grande risada e com 
garrafa ou copo de bebida na 
mão. A Polícia da República de 
Moçambique esteve posicio-
nada em vários pontos, para 
garantir a ordem, segurança e 
tranquilidade públicas. O Ser-
viço Nacional de Salvação Pú-
blica (SENSAP) também esteve 
à altura do cumprimento do 
seu dever, enquanto os princi-
pais centros de saúde do país, 
designadamente os hospitais 
centrais de Maputo, Beira e 
Nampula, não assinalaram ca-
sos dignos de realce.

COVID-19

Rios no Sul registam subida
OS rios da Zona Sul do país registam subida de escoamentos, na  
sequência de chuvas internas e A montante. Com efeito, a bacia 
hidrográfica do Maputo e do Incomáti registam oscilação do nível 
hidrométrico, com tendência a subir, sendo que a primeira atingiu 
o alerta em Madubula. A Direcção Nacional de Gestão dos Recursos 
Hídricos  (DNGRH) fala ainda de inundações moderadas para as ci-
dades da Matola e Maputo devido à acumulação de águas pluviais. 
Para as restantes bacias hidrográficas não há previsão de alteração 
do actual cenário hidrológico. No entanto, a DNGRH apela à popu-
lação vivendo em zonas baixas e ribeirinhas, particularmente nas 
bacias do Maputo e Umbelúzi , para se manterem em zonas altas e 
seguras e evitar a travessia do leito dos rios.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O NOVO ano chegou, embora se repi-
tam os dizeres dos velhos anos, quan-
do, como este que agora nasceu, se 
anunciaram novos. “Feliz Ano Novo”, 
diz-se em todo o canto do mundo. 
“Boas entradas e muito sucesso no 
novo ano”, repete-se. Os desejos de 
um ano próspero são espalhados, di-
tos, por vezes, em vão, sem nenhum 
interesse. 

E o “Conversa aos Sábados”, 
como quem segue a moda, escre-
ve ao estimado leitor para reiterar os 
mesmos desejos de um ano repleto de 
sucessos, harmonia e paz. Chegámos 
a um 2022 sobre o qual teoricamente 
já tudo se disse. Portanto, agora reite-
ramos: mãos à obra! Vamos à prática! 

Estamos convencidos que a felici-
dade, tanto desejada, é cultivada, re-
gada e impõe-nos regras diversas para 
uma boa convivência em sociedade. 

Neste sentido, estamos felizes 
porque a realidade já nos provou que 
a paz não é uma simples ironia. Não 
é apenas uma pequena possibilidade, 
mas algo real cujos passos derradei-
ros, sem querermos perder tempo em 
discursos vagos e políticos, já inicia-
ram. 

O ano começa com o cidadão a 
atravessar em paz a Estrada Nacional 
Número Um(EN1), que liga todas as 
províncias do país, pois foi-se o medo 
de ser vítima de homens armados na 
região Centro. 

Inicia igualmente com poucos 
relatos de terrorismo em Cabo Del-
gado e com milhares de deslocados a 
acreditarem que mais dia menos dia 

poderão regressar às suas zonas de 
origem. Os soldados na linha da fren-
te também olham para o futuro breve 
com muita esperança de regressarem 
às suas famílias, afinal, se o primeiro 
grupo aqui mencionado é de desloca-
dos de guerra, o segundo é de deslo-
cados à guerra. 

Os nossos artistas das mais diver-
sas áreas de actuação não deverão so-
mente materializar uma arte de apelo 
à paz, mas também de celebração 
como esta grande conquista que não 
deve escapar, nem por um segundo, 
das mãos.

Esperamos igualmente um ano 
de grandes progressos na luta contra 
a desnutrição, o desemprego e o anal-
fabetismo, com mais população a ter 
acesso à água potável nas suas casas e 
o cumprimento de todas as metas na 
electrificação do país. 

Espera-se que seja mais um ano 
de abertura de novas vias de acesso 
e melhoria das estradas velhas, can-
sadas e cheias de buracos. Cremos 
ser possível pensar num ano em que 
os cidadãos pouco critiquem e mui-
to elogiem, pois quando a luz brilha 
de facto não há escuridão que a apa-
gue. 

Portanto, não é este um ano para 
esquecer o outro recentemente pas-
sado, mas para recordar e reflectir 
sobre o que nele falhou de modo a ser 
consertado, como faz um mecânico 
quando cuidadosamente vela pelo 
motor de um carro.

Aventam-se ainda avanços na 
área da saúde em todos os domínios. 

Infelizmente, lamentámos termos 
tido uma quadra festiva mais conti-
da devido às medidas impostas pelo 
governo para prevenir a pandemia do 
coronavírus cujo número de infecções 
não pára de crescer, embora nos sirva 
de consolo o facto de isto não se re-
flectir no número de óbitos. 

Entretanto, gritamos: a luta con-
tinua! Não podemos negligenciar a 
Covid-19, este mal global que afectou 
sobremaneira a economia de muitos 
países, inclusive, a das grandes po-
tências como, por exemplo, Estados 
Unidos, Rússia e China. 

Está aqui, aliás, o segredo para 
o pleno funcionamento do turismo, 
uma das principais armas para o de-
senvolvimento de Moçambique.

Há que cooperarmos para trans-
formar 2022 num ano mágico em 
todos os domínios, pois se assim agir-
mos a paz e o desenvolvimento não 
mais serão mera utopia, mas uma 
realidade que valerá a pena desfrutar.

Crentes que os desejos não cabe-
riam nesta página e texto, resta-nos  
apenas reiterar os nossos votos de um 
ano novo feliz e repleto de muitos su-
cessos!  

Mas, como diz o velho adágio: 
“Nenhum ano será realmente novo 
se continuarmos a cometer os mes-
mos erros dos anos velhos”. Logo, o 
“Conversas ao Sábado” deseja, so-
bretudo votos de novo ano rechea-
do de ideias inovadoras e um novo 
ímpeto rumo à luta, desejando que 
os erros do passado não sejam, outra 
vez, cometidos.

NESTA quadra festiva, alguns mo-
çambicanos que fazem a vida no 
estrangeiro, em especial na vizinha 
África do Sul, regressaram ao país. 
Uns ainda estão a caminho e outros 
ensaiam o passo para mais uma tem-
porada de migração. Dentro de por-
tas, algo semelhante acontece com 
aqueles que sentem a necessidade 
de se juntar aos seus nas províncias 
de origem, porque a procura por 
melhores condições de vida, mui-
tas vezes, leva a um êxodo nalgum 
momento inesperado. Entretanto, 
o lazer não fica atrás, a quadra fes-
tiva é um dos momentos mais lu-
crativos para quem faz o negócio do 

turismo em todo o mundo. É tempo 
de viagem, de desfrutar do traba-
lho realizado durante um ano. É a 
mesma coisa em diferentes bairros. 
Festa é refeição condigna, então há 
que percorrer longas distâncias até 
encontrar o melhor mercado para a 
boa festança, afinal, diz um adágio 
popular, “saco vazio não se aguenta 
em pé”. Entretanto, nestas migra-
ções, há o prolongado problema da 
falta de transporte, conforme docu-
mentou o nosso colega da Redacção 
Félix Matsinhe, que percorreu Ma-
puto para mostrar como este “eter-
no” problema atrapalhou a azáfama 
das festas.

Quando a prenda
é falta de transporte

Um novo ano para cultivar felicidade! 

Fe
lix

 M
at

sin
he

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

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

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

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver COVID-19 sem sin-
tomas, não precisa tomar 
medicamentos. Mas aten-
ção, é importante ficar em 
isolamento domiciliar para 

cortar a cadeia de trans-
missão, porque mesmo sem 
sintomas pode transmitir a 

doença a outras pessoas
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N/ REFª: Oficio AP/DIR/080.2021  
 
Assunto: Marcação de Assembleia Geral Ordinária 
 

Exmo. Sr. António Costa  

Presidente da Mesa da Assembleia da AP - Associação Portuguesa  

 

Aproximando-se o período previsto nos estatutos da AP - Associação Portuguesa de 
Moçambique, para realização de uma Assembleia Geral ordinária, conforme consta do Art. 
Décimo Oitavo, venho sugerir a V. Excia o dia 27 de Janeiro com início às 17h30 para esse efeito.  

Devidas as condicionantes impostas na gestão da pandemia da Covid19, sugere-se que esta 
ocorra via plataforma digital Zoom, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

01. Apresentação e votação do Relatório & Contas de 2021 

02. Balanço das actividades 2021 

 

Saudações associativas, 

José Alexandre Ascenção 
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

A 
LUFA-LUFA das 
compras voltou 
ontem às ruas da 
cidade de Maputo, 
último dia de 2021, 

facto aproveitado pelos 
oportunistas para aumentar 
os preços de alguns bens, 
num dia em que também 
houve aumento da deman-
da pelo transporte e cres-
cente movimentação de 
pessoas. Este período oca-
sionou congestionamento 
nalgumas avenidas da ca-
pital.

Por exemplo, a caixa de 
20 quilogramas do tomate, 
que no início da semana, 
era vendida a preços que 
variavam entre  400 e 650, 
no mercado Grossista do 
Zimpeto, ontem era comer-
cializada entre 400 e 900 
meticais.

Os vendedores voltaram 
a alegar escassez nos cam-
pos de produção de Catua-
ne, na província de Maputo.

“Face ao aumento da 
procura, tivemos de agravar 
o preço do tomate”, disse 
Sandra Novela, vendedora.

Oportunismo compromete
compras no último dia de 2021

O custo da cebola e da 
batata não sofreu agrava-
mento, em resultado de 
muita disponibilidade. 
Entretanto, os vendedo-
res lamentaram a falta de 
clientes, facto que poderá 
concorrer para a deteriora-
ção de produtos.

“As vendas estão razoá-
veis, comparativamente aos 
dias 22 e 23, em que regista-
mos o pico”, apontou Ron-
son Chamuel, vendedor de 
cebola e batata.

O administrador do 
mercado Grossista do Zi-
mpeto, Paulo Matavele, 
apontou que, nas últimas 24 
horas entraram 94 camiões 
com 1006 toneladas de pro-
dutos diversos.

No Terminal Rodoviá-
rio Interprovincial da Jun-
ta, constatamos que hou-
ve uma relativa queda no 
movimento de passageiros 
embora haja quem optou 
por viajar no último dia do 
ano.

Apenas 35 autocarros 
partiram do terminal, 20 
dos quais para a província 

de Inhambane, 10 para Gaza 
e cinco para a região norte e 
centro do país. 

Gil Zunguze, presidente 
da Associação dos Trans-
portadores Interprovin-
ciais, explicou que o movi-
mento baixou muito porque 
muitas pessoas viajaram em 
dias anteriores.  

Entretanto, algumas fa-
mílias não tiveram motivos 
para festejar após terem 
sido desalojadas pelas in-
tensas chuvas que caíram 
na noite de quinta-feira e 
madrugada de ontem. A 
meteorologia apontou para 
65 milímetros de precipita-
ção, o suficiente para cau-
sar inundações em vários 
bairros da capital.

Algumas famílias como 
a de Argentina Macamo 
perderam bens, entre ali-
mentos, electrodomésticos 
e vestuário. 

O meteorologista do 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (INAM), Arsénio 
Mindo, indicou para a me-
lhoria do estado do tempo 
hoje.

“Grossista” regista maior procura de produtos, sobretudo tomate

Congestionamento na Av. de Moçambique Chuvas desalojam na capital

F. 
M
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E

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desaÿo.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Autocarros à espera de passageiros na “Junta”

Acesse: https://t.me/Novojornal



ECONOMIA4 Sábado, 1 de Janeiro de 2022

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  001/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 31 Dezembro
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA      MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,20           64,46       63,83

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,98            4,06        4,02
  Botswana             Pula             5,38            5,49        5,44
  eSwatini             Lilangueni       3,98            4,06        4,02
  Mauricias            Rupia            1,43            1,46        1,45
  Zâmbia               Kwacha           3,80            3,87        3,84

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           549,09          560,03      554,56
  Malawi               Kwacha          78,19           79,75       78,97
  Tanzânia             Shilling        27,48           28,03       27,76
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53      168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,34           11,57       11,46
  Canada               Dolar           49,68           50,67       50,18
  China/Offshore       Renminbi         9,95           10,15       10,05
  China                Renminbi         9,95           10,15       10,05
  Dinamarca            Coroa            9,63            9,82        9,73
  Inglaterra           Libra           85,38           87,08       86,23
  Noruega              Coroa            7,18            7,32        7,25
  Suécia               Coroa            6,99            7,13        7,06
  Suíça                Franco          69,29           70,67       69,98
  União Europeia       Euro            71,61           73,03       72,32

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3543800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.818,41000
Venda..............  1.818,92000

                              Maputo,  03.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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 Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25%

Prazo

FPC

16,25%7.776,47

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

-

-

--

-
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -
- - - -

- - - -
0,00

0,00

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média
92 - 182 dias

13,27%
Data da última venda 29-dez-21 22-dez-21 8-dez-21 29-dez-21
Taxa Média Ponderada 13,27% 13,36%

13,29% 13,31%
13,39% 13,37%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,37%

13,38%

29-dez-21 29-dez-21 29-dez-21 29-dez-21
13,36% 13,38% 13,40% 13,37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1.761,00 1.059,00 200,00 3.020,00

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
31 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134.974,89

-

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.

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight ,
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

5.190,11

13,25%

Taxa

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.

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18,60%
5,30%
13,30%

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).

2.953,34

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.

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 1.057,00 121,00 1.178,00

31 - 63 dias
11.090,44

20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

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.

Descrição

14.236,78
Total / Média

5.471,21

Taxa Média Ponderada - 13,38% 13,40% 13,38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

140.165,00103.310,0017.299,00
13,35%

19.556,00

Valor Títulos Vendidos 53.816,013.301,20
63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

11-out-16
13,30%

53.816,01

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 31 de Dezembro de 2021. 
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1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
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Taxa Méd. Pond.
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Taxa

0,00

-
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-
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títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight ,
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

5.190,11

13,25%

Taxa

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.

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18,60%
5,30%
13,30%

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).

2.953,34

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.

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 1.057,00 121,00 1.178,00

31 - 63 dias
11.090,44

20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

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.

Descrição

14.236,78
Total / Média

5.471,21

Taxa Média Ponderada - 13,38% 13,40% 13,38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

140.165,00103.310,0017.299,00
13,35%

19.556,00

Valor Títulos Vendidos 53.816,013.301,20
63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

11-out-16
13,30%

53.816,01

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 31 de Dezembro de 2021. 

                                    BANCO DE MOÇAMBIQUE
           TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                    MOEDAS : [USD/MZN ]
                                      DATA :31/12/2021

                                                           09:30              12:30       

                       BANCOS                         TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO  

                                                      COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA  

 ABC                                                  63,20    64,46    63,20    64,46  

 ABSA                                                 63,20    64,46    63,20    64,46  

 BCI                                                  63,20    64,46    63,20    64,46  

 BIM                                                  63,20    64,46    63,20    64,46  

 BNI                                                  63,21    64,47    63,20    64,46  

 ECOBANK                                              63,20    64,46    63,20    64,46  

 FIRST CAPITAL BANK S.A.                              63,19    64,45    63,19    64,45  

 FNB                                                  63,20    64,46    63,20    64,46  

 MZB                                                  63,19    64,45    63,19    64,45  

 SGM                                                  63,20    64,46    63,20    64,46  

 UBA                                                  63,20    64,46    63,20    64,46  

 ÚNICO                                                63,20    64,45    63,20    64,45  

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA    63,20    64,46    63,20    64,46 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA                       63,83              63,83        

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  31.12.2021

                                                          COMPRA              VENDA              MÉDIA       

TAXA DE CÂMBIO              63,20              64,46              63,83 

PUBLICIDADE

BERNARDO CARLOS

V
INTE novas unidades 
industriais das quais 
nove de pequena e 11 
de micro-dimensão 
foram licenciadas este 

ano em vários pontos dos dis-
tritos de Tete, Cahora-Bassa, 
Tsangano e Moatize, na pro-
víncia central de Tete, tendo 
gerado 75 postos de emprego.

O director provincial da 
Indústria e Comércio, no Con-
selho Executivo provincial de 
Tete, Ofélio Jeremias, disse ao 
nosso jornal que o Parque In-
dustrial da província é maio-
ritariamente caracterizado por 
unidades de micro-dimensão, 
concretamente moageiras, re-
presentando cerca de 63 por 
cento do total das  unidades 
industriais.

‘’Estas indústrias desem-
penham um papel fundamen-
tal nas zonas rurais e urbanas, 
promovem oportunidades de 
emprego,  participam na co-
mercialização agrícola e facili-
tam o processo da transforma-
ção do milho e da mapira em 
farinha, base da alimentação 
da população’’,  referiu Ofélio 
Jeremias. Acrescentou ainda 
que o aumento do investimen-
to no meio rural é importante 
para o rápido crescimento eco-
nómico, geração de emprego 
e crecimento da produção, 
elementos essenciais que dina-

Tete aprova projectos
de pequena e média dimensão

criação de emprego que cons-
tituem pilares fundamentais da 
actuação do Governo’’,  referiu 
a nossa fonte.

Aquele responsável apon-
tou ainda a diversificação da 
economia como um objectivo 
e defendeu que, promovendo 
o investimento em sectores 
como de agro-processamento, 
transporte, água, estradas en-
tre outras, priorizando as par-
cerias Públicas Privadas reforça 
a capacidade produtiva do país.

‘’Temos que impulsionar 
o surgimento de indústrias 
que agregam valor às maté-
rias-primas locais, incluindo a 
sua transformação interna para 
acrescer valor na exportação’’,  
indicou o director da Indústria 
e Comércio em Tete.

Por outro lado, a fonte re-
velou que paralelamente a estas 
actividades, decorre o processo 
de expansão da rede comercial 
rural e a comercialização para o 
desenvolvimento das activida-
des agrícolas e agro-industriais 
de formas a impulsionar o ala-
vancamento da zona rural no 
seu geral, o combate à pobreza 
e a promoção da segurança ali-
mentar e exportações.

Refira-se que a província 
de Tete conta, com uma rede 
constituída por 2.350 unidades 
industriais, sendo 1 de grande 
dimensão, 2 de média e 67 de 
pequena e outras 2.280 de mi-
cro-dimensão.

mizam a capacidade produtiva 
e estimulam a actividade eco-
nómica local.

É neste contexto, que o 
conselho executivo provincial 
de Tete, encontra-se empe-
nhado na promoção do de-
senvolvimento industrial com 
enfoque especial nas, Peque-
nas e Médias Indústrias, que 
exploram de forma adequada e 

sustentável os recursos e capa-
cidades produtivas existentes 
nesta parcela do país.

É intenção do executivo 
provincial de Tete, segundo 
Jeremias, estimular as inicia-
tivas empresariais visando a 
revitalização e modernização 
das agro-indústrias e das uni-
dades produtoras de materiais 
de construção,  de modo a 

gerar emprego,  reduzir as as-
simetrias de desenvolvimento 
e os desequilíbrios da balança 
comercial. 

‘’Estamos sistematica-
mente a divulgar as poten-
cialidades e oportunidades de 
investimento existentes na 
província, como parte inte-
grante do crescimento e de-
senvolvimento económico e da 

Moageiras representam cerca de 63 por cento do total das unidades industriais em Tete

Mais de quatro mil MPME
afectadas em Cabo Delgado

Emirates suspende voos provenientes de Angola
OS voos de Angola para Dubai estão 
suspensos desde terça-feira última, in-
formou a companhia aérea dos Emira-
dos Árabes Unidos, devido ao aumento 
de casos de Covid-19 no país africano.

De acordo com uma nota, citada 
pela rádio pública angolana, a medida, 
que é extensiva à Guiné-Conacri, foi 
tomada devido ao elevado número de 
passageiros provenientes de Angola, 
que testaram positivo para o novo coro-
navírus.

Nesse sentido, ficam suspensos 
temporariamente, os voos directos e em 
trânsito para aquele país.

“Os passageiros provenientes de 
Angola com destino ao Dubai, mesmo 
escalando outro país serão submetidos a 
um período de 14 dias de quarentena”, 
divulgou a Rádio Nacional angolana, 
citando ainda uma fonte da embaixada 
dos Emirados Árabes Unidos em Luan-
da, que confirmou a medida.

Angola registou nos últimos 15 dias, 

um aumento exponencial de casos de 
Covid-19, com confirmação da circu-
lação da variante Ómicron, atingin-
do, pela primeira vez, desde o início da 
pandemia, os quatro dígitos diários de 
casos.

A Covid-19 provocou mais de 5,40 
milhões de mortes em todo o mundo 
desde o início da pandemia, segun-
do o mais recente balanço da agência 
France-Presse.

A doença respiratória é provocada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2, detect-
ado no final de 2019 e actualmente com 
variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, 
considerada preocupante pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), foi 
detectada na África Austral, mas desde 
que as autoridades sanitárias sul-africa-
nas deram o alerta, a 24 de Novembro, 
foram notificadas infecções em pelo 
menos 110 países, sendo dominante em 
Portugal.

MAIS de quatro mil Micros, 
Pequenas e Medias Empresas 
(MPME) de alguns distritos da 
província de Cabo Delgado, 
estão afectadas pelos ataques 
terroristas que assolam esta 
parcela do país.

Os números foram apre-
sentados há dias, em Maputo, 
pela directora-geral do Ins-
tituto para a Promoção das 
Pequenas e Médias Empresas 
(IPEME), Joaquina Gumeta, 
durante a cerimónia de assi-
natura de um memorando de 
entendimento com a Agência 
de Desenvolvimento Integrado 
do Norte (ADIN).

Com o instrumento, as 
duas partes comprometeram-
-se a promover projectos para 
auto-emprego, investimento 
e desenvolvimento sócio-eco-
nómico direccionados às co-
munidades residentes na zona 
norte de Moçambique.

Joaquina Gumeta expli-
cou que a parceria existente 
entre as duas entidades, além 
de servir para o estreitamen-
to das relações institucionais 
e cooperação, irá permitir o 
intercâmbio e colaboração, no 
que diz respeito a prestação 
de serviços de promoção e de-
senvolvimento de negócios das 
MPME.

Por isso, Gumeta promete 
cumprir integralmente a im-
plementação de projectos que 
contribuam na sua promoção 
e geração de rendimento e que 

permitam o desenvolvimento 
sócio-económico das comu-
nidades.

“Esperamos através des-
te memorando, lançar as ba-
ses para a implementação de 
projectos estruturantes que, 
doravante, contribuam para a 
promoção de iniciativas de ge-
ração de rendimento, emprego 
e investimento para o desen-
volvimento sócio-económico 
das comunidades”, disse Gu-
meta.

Por seu turno, o presidente 
do conselho de administração 
da ADIN, Armindo Ngunga, 
disse que a iniciativa visa pro-
ver serviços básicos e reduzir o 
desemprego a mais de 850 mil 
pessoas deslocadas, vítimas 
dos ataques terroristas que as-
solam a província de Cabo Del-
gado.

Para o efeito, com o docu-
mento, ambas as instituições 
facilitarão a cooperação, in-
tercâmbio e colaboração entre 
ADIN e o IPEME, no tocante a 
prestação de serviços de pro-
moção e desenvolvimento de 
negócios das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas na região 
norte de Moçambique.

Pretende-se ainda, pro-
mover a assistência a estudan-
tes, empreendedores e outros 
grupos sociais na preparação 
de dossier, formalização e ela-
boração de planos de negócio e 
outros documentos de acesso 
ao financiamento.

“Queremos que boa parte 
dos abrangidos tenha capaci-
dade para conceber projectos 
para a mobilização conjunta 
de recursos com vista a imple-
mentação das actividades de 
promoção e desenvolvimento 
de negócios”, acrescentou Ar-
mindo Ngunga.

Durante o evento, a ADIN 
assinou mais dois memorandos 
de entendimento, o primei-
ro com a Associação Xiyandla 
Xa Tiku (AXIXATI) e o segun-
do com a empresa japonesa 

Agro negócio para o Desen-
volvimento de Moçambique 
(ADM), para o estreitamento 
de relações de cooperação nas 
áreas de educação, saúde, meio 
ambiente e outros.

O acordo entre a ADIN E 
ADM desenvolverá um projec-
to designado, pequenas comu-
nidades inteligentes, que será 
implementado ao longo do 
corredor de Nacala e irá abran-
ger mais de 100 comunidades.

Sem avançar o valor do in-
vestimento, o administrador 

da ADM, Tasuku Futamura, 
explicou que o projecto ainda 
está na fase de avaliação por 
parte dos parceiros.

Actualmente, a ADM está a 
realizar as suas actividades nas 
províncias de Nampula e Cabo 
Delgado. No próximo ano po-
derá estender para a província 
do Niassa.

São parceiros da ADIN, o 
Banco Mundial, Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD) e Embai-
xada da Coreia do Sul.

Armindo Ngunga, PCA da ADIN e Joaquina Gumeta, directora-geral do IPEME, na assinatura do memorando

Acesse: https://t.me/Novojornal
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QUINZE automobilistas vão 
ficar sem conduzir entre três 
meses e um ano por terem sido 
encontrados a cometer in-
fracções ao Código da Estrada, 
como o excesso de velocidade 
e a condução sob o efeito de 
álcool.

Os dados foram facultados 
ao “Notícias”, na Beira, num 
balanço feito pelo delegado do 
Instituto Nacional dos Trans-
portes Rodoviários (INATRO) 
em Sofala, José Chilevo, su-
blinhando que igual número 
de cartas foram apreendidas e 
aplicadas as respectivas mul-
tas.

Por outro lado, referiu que 
uma equipa multissectorial, 
constituída pela INATRO, po-
lícias de Trânsito e Municipal, 
Direcção de Transporte e Asso-

ciação dos Transportes da Bei-
ra, trabalhou para verificar o 
estado técnico e mecânico das 
viaturas e as condições em que 
os automobilistas circulavam.

Por sua vez, Estevão Duar-
te, chefe da Secção de Educa-
ção Pública da Polícia de Trân-
sito (PT), afirmou que neste 
período festivo foram reforça-
das as brigadas de fiscalização 
nas vias públicas.

“Mesmo assim, este tra-
balho deve ser contínuo para 
evitar acidentes de viação 
principalmente nos locais 
mais movimentados da cidade 
como Maquinino, Goto, Mu-
nhava, Mobeira, Inhamizua 
onde os condutores devem 
respeitar de forma rigorosa e 
permanente as regras de trân-
sito”, recomendou.

A DELEGAÇÃO da Beira da Sociedade do No-
tícias recebeu, nos últimos dias, cartões de 
felicitações enviados por diversas persona-
lidades e instituições por ocasião da quadra 
festiva.

Num gesto tradicional, o “Notícias” acu-
sou a recepção de cartões do Conselho dos 
Serviços de Representação do Estado, da Em-
presa Moçambicana de Dragagem, Univer-
sidade Católica de Moçambique, Cornelder 

de Moçambique, Autoridade Tributária de 
Moçambique, Instituto de Investigação Só-
cio-Cultural (ARPAC), Delegação Provincial 
de Sofala e do Conselho Municipal da Beira, 
todos endereçando-nos votos de boas festas e 
um próspero ano de 2022.

A todos, o “Notícias” retribui, renovando 
o seu “compromisso com os factos” e de con-
tinuar a encetar esforços para continuar a ser 
jornal de maior referência no país. 

U
MA campanha de 
doação de sangue foi 
promovida há dias 
pelos crentes da Igreja 
Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias em parceria 
com o Hospital Central da Beira 
(HCB).

A ideia era aumentar o 
“stock” daquela unidade hos-
pitalar neste momento da qua-
dra festiva.

De acordo com o represen-
tante daquela instituição cris-
tã, Freeman Dickie, há muitos 
anos que a sua congregação 
mantém uma parceria com o 
Hospital Central da Beira, facto 
que ganhou um outro ímpeto 
neste momento festivo em que 
acontecem vários acidentes de 
viação nas estradas, aumen-
tando a necessidade do “líqui-
do vital” nas unidades sanitá-
rias.

Segundo Dickie, 60 volun-
tários doaram sangue o que re-
sultou na colecta de igual nú-
mero de unidades equivalentes 
a 500 mililitros.

“Tanto os membros da 
nossa igreja como pessoas sin-
gulares contribuíram para que 
tivéssemos uma boa quantida-

MAIS de 200 crianças de diver-
sos orfanatos e alguns filhos de 
agentes da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) benefi-
ciaram, há dias, de um almoço 
alusivo à quadra festiva.

No evento, a esposa do go-
vernador da província de Sofa-
la, Emília Bulha, condenou os 
crimes contra as crianças, no-
meadamente a violação sexual, 
uniões prematuras e o trabalho 
infantil.

“A criança deve ser sen-
sibilizada e protegida contra 
todos os males como os ca-
samentos prematuros, abuso 
sexual, negligência, abandono 

escolar, doenças crónicas e de-
ficiências”, defendeu.

Assim, apelou a todos para 
que tenham espírito de solida-
riedade para com as crianças, 
sobretudo as que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social.

Por sua vez, o comandan-
te da PRM em Sofala, Joaquim 
Sive, reconheceu tratar-se de 
um magnífico gesto e prome-
teu que eventos deste género 
irão se repetir todos os anos.

Enquanto isso, o padre 
Carlos Moratilla, disse que se 
tratava de um dia diferente 
para todos, porque traz alegria 

no rosto das crianças e espe-
rança de dias melhores.

Manifestou o seu desejo de 
ver eliminada a violência con-
tra as crianças porque elas têm 
o direito de crescer livres de 
todo o mal.

Catruza Mazive, uma das 
crianças que beneficiou do al-
moço, disse se sentir feliz, por-
que nem sempre há momentos 
como aquele.

Maria José, além de mos-
trar a sua satisfação por par-
ticipar naquele acto, revelou 
que quando crescer quer ser 
professora para ensinar outros 
meninos.

Crentes doam sangue 
ao Hospital Central

de de sangue e isso vai ajudar 
quem precisar”, congratulou-
-se.

Revelou que gostaria que a 
quantidade fosse ainda maior, 
mesmo assim se sente satisfei-

to porque a igreja fez a sua par-
te. Freeman Dickie recordou 
que esta campanha de doação 

tem sido trimestral, mas a pre-
sente tem relação directa com a 
quadra festiva.

Almoço solidário 
para 200 crianças

Cartões de boas festas
chegam ao “Notícias”

Quinze automobilistas 
inibidos de conduzir

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

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

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

BAIXE JÁ
 O APLICATIVO NA

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis +258 84 3400623
Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A máscara evita que os vírus que se encontra nas gotas de saliva e secreções nasais de pessoas com Covid-19 infectem ou-
tras pessoas ou contaminem os objectos ao redor 

INQUÉRITO-INQUÉRITO

Elevado custo de vida
tornou  2021 um ano difícil

O ELEVADO custo de vida, aliado ao 
agravamento dos preços de produtos da 
primeira necessidade e as limitações nas 
viagens para o exterior, devido  à Co-
vid-19, tornaram 2021 um ano bastante 
difícil. 

A constatação é dos munícipes en-
trevistados pelo “Notícias” para um bre-
ve balanço de 2021, que ontem findou e 
para perspectivar o ano que hoje nasce.  

Disseram que o teste do novo co-
ronavírus exigido para a travessia de 
viajantes na fronteira moçambicana de 
Ressano Garcia limitou, por um bom 
tempo, a importação de mercadorias, 
culminando com a escassez de alguns 
produtos no mercado nacional. 

“Muitos alimentos básicos importa-

dos da África do Sul estão, até este mo-
mento, a ser comercializados a preços 
elevados”, disse Mércia da Gilda, co-
merciante e residente do bairro do Jar-
dim, na cidade de Maputo. 

Explicou que a Covid-19 veio pio-
rar a situação, pois o negócio não vai 
bem porque muitos clientes perderam 
emprego e não têm dinheiro para fazer 
compras. 

Luís Baiano, funcionário público e 
residente no 25 de Junho, espera novo 
reajuste de salários este ano, porque o 
custo de vida tende a agrava-se em to-
das as áreas, destaque para o transporte 
e produtos alimentares. 

Acrescentou que para um 2022 di-
ferente, deve melhorar,  igualmente, 

o atendimento público nos centros de 
saúde e hospitais, sobretudo no contexto 
da Covid-19 em que a demanda é maior. 

Valério Castigo, residente no bairro 
Alto Maé, acredita num 2022 melhor, 
destacando o facto de algumas empre-
sas terem já lançado concursos públicos 
para a contratação de novos quadros.  

Sérgio Chirindzane, comerciante e 
residente no Luís Cabral, defende a mes-
ma opinião, assegurando que a Covid-19 
deixou de ser obstáculo, uma vez que as 
pessoas estão a aprender, cada vez mais, 
a viver no novo normal. 

“Vou trabalhar mais para me esta-
bilizar financeiramente  e matricular as 
minhas filhas numa das universidades 
da capital”, garantiu. 

Mércia da Gilda Luís Baiano Valério Castigo Sérgio Chirindzane

TETE

Energia chega a Charre
fomentar a transformação 
e modernização da econo-
mia local, por meio do efeito 
multiplicador nas comuni-
dades, desde o aumento da 
produção, comércio agro-
-pecuário, indução ao con-
sumo local, criação de mais 
postos de trabalho e geração 
de renda.

Exortou aos residentes de 
Charre para serem vigilantes 
para que a infra-estrutura 
não seja vandalizada, a abs-
ter-se de ligações clandesti-
nas, para que a rede possa ra-
pidamente expandir-se para 
as comunidades. 

As obras duraram sen-
sivelmente 12 meses, tendo 
consistido na construção de 
25 quilómetros de rede de 
média tensão a 33 quilovolts 
amperes (KVA), além de 10 
quilómetros de baixa ten-
são, estando montados qua-
tro postos de transformação 
de 100 KVA, totalizando 400 
KVA, num custo de 66 mi-
lhões de meticais.

Ainda no âmbito deste 
projecto, estão em curso ou-
tras actividades para alcançar 
a Vila Nova da Fronteira junto 
à República do Malawi.

Numa primeira fase, estão 
previstas 400 ligações para 
instituições públicas, unida-
des comerciais e habitações, 
sendo que, na próxima etapa, 
poderá expandir para o usu-
fruto de mais pessoas.

DALTON SITOE

C
HARRE, em Mutarara, 
terra que viu nascer o 
herói nacional Fran-
cisco Manyanga, é o 
27.º  posto adminis-

trativo da província de Tete, 
a ter acesso à energia eléctri-
ca da rede nacional, facto que 
é visto como uma prenda que 
vai transformar vidas, por ser 
a força motriz para o floresci-
mento de negócios, nos mais 
diversos prismas, para além 

de facilitar a prestação de 
serviços públicos e privados.

Deste modo, o distrito de 
Mutarara passou a ter energia 
em todos os seus postos ad-
ministrativos, faltando levar 
este bem para as comunida-
des.

De igual modo, vinte e 
sete postos administrativos, 
dos 37 existentes na provín-
cia de Tete, já têm energia 
eléctrica da rede nacional, 
estando em curso obras para 
electrificação de Mucumbu-

ra, no distrito de Mágoè, Chi-
puto, em Marávia e Zóbuè, 
em Moatize.

A electrificação destes 
postos acontece no âmbi-
to da iniciativa presidencial 
“Energia para Todos” (ProE-
nergia), que visa conduzir o 
país ao acesso universal até 
2030.

Falando no acto da inau-
guração da rede eléctrica em 
Charre, o governador de Tete, 
Domingos Viola, afirmou que 
a energia vai impulsionar a 

melhoria da qualidade de 
vida da população.

“Energia em Charre é 
sinónimo de avanço no aces-
so aos serviços sociais bási-
cos, como o fornecimento de 
água potável, saneamento, 
melhoria dos cuidados de 
saúde, educação e sistemas 
de comunicação, que são in-
dispensáveis para o bem-es-
tar do povo”, explicou.

Acrescentou que a ex-
pansão da rede eléctrica na 
província cria condições para 

 Rede eléctrica chega à terra que viu nascer o herói nacional Francisco Manyanga Maternidade 
respira de alívio

Maternidade onde a iluminação era garantida com lanternas de telemóvel

A ILUMINAÇÃO do Centro 
de Saúde de Charre era asse-
gurada, até então, por pai-
néis solares, mas não abran-
gia a maternidade, para além 
de que o sistema era condi-
cionado, funcionando me-
lhor no Verão.

Gilda Toalha, técnica de 
saúde materno infantil, dis-
se que era necessário pedir 
as mulheres grávidas para 
irem ao centro de saúde com 
lanternas.

“Alguns partos fazíamos 
com recurso à lanterna do 
telemóvel. Mas desde que 
foi feita a ligação de energia 
eléctrica na nossa unidade 
sanitária, as condições de 
trabalho melhoraram”, afir-
mou.

António Artur, profes-
sor, também recorria à lan-
terna para preparar as suas 
aulas. 

“Bebíamos água quente 
e sofríamos para recarregar 

os nossos telemóveis. Agora 
podemos introduzir o curso 
nocturno nas escolas e te-
mos a possibilidade de con-
sumir água fresca e recar-
regar o telemóvel em casa”, 
acrescentou.

Mutarara tem um grande 
potencial na pesca, mas se-
gundo Peter Miranda,  não 
tinham como consumir pei-
xe fresco sem energia, pois a 
solução era escamar e secar 
para mantê-lo conservado.

Sem energia eléctrica 
os agentes económicos de 
Charre recorriam ao uso de 
gerador ou painel solar para 
garantir que os congeladores 
e geleiras pudessem funcio-
nar. Contudo, estas alterna-
tivas não eram eficazes, pois 
fornecem energia por tempo 
limitado.

A ligação de Charre à rede 
nacional de energia animou 
os comerciantes, tanto mais 
que procuraram ser os pri-

meiros a ter electricidade 
nos seus estabelecimentos, 
pois não passam mais a de-
pender do sol e eliminam 
gastos com a compra de 
combustível para o gerador.

“Com esta corrente eléc-
trica o congelador e a gelei-
ra funcionam muito bem. 
Antes usava painel, mas era 
difícil programar porque de-
pendia do sol. A energia não 
só é benéfica para nós, mas 
também valoriza esta zona”, 
disse o comerciante Agosti-
nho Felisberto.

O negociante Alberto 
José vaticinou que o movi-
mento de trocas comerciais 
vai aumentar em Charre, 
dando lugar ao surgimento 
de novas oportunidades de 
negócio.

Aliás, há já um empreen-
dedor, no local, que montou 
um pequeno centro de pro-
jecção de filmes cobrando a 
entrada para assistência.

EDM prevê electrificar 22 postos 
administrativos este ano
ARRANCAM, no primei-
ro semestre deste ano, 
as obras de electrificação 
de 22 postos adminis-
trativos, nas províncias 
de Cabo Delgado, Nias-
sa, Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Inhambane 
e Gaza.

O facto foi revelado 
pelo administrador exe-
cutivo da EDM, Francisco 
Inroga, aquando da inau-
guração da rede eléctrica 
de Charre.

Afirmou que a activi-
dade será no âmbito do 
plano de levar este recur-
so para todos postos do 
país até 2024.

Explicou que devido a 
vários factores, sobretu-
do financeiros, ficou de-
finido que dos 135 postos 
administrativos por elec-
trificar no início de 2020, 
noventa e quatro seriam 
cobertos com a rede eléc-
trica nacional e 41 com 
sistemas isolados, sobre-
tudo solares.

Assim, já foram elec-
trificados 29 postos, fal-

do necessidade de elimi-
nar esta dependência.

“Estimamos que até 
finais de 2024, sessenta e 
quatro por cento da po-
pulação tenha acesso à 
energia eléctrica, através 
da rede nacional, contra 
os actuais 34 por cento”, 
perspectivou.

 Domingos Viola inaugura a rede eléctrica em Charre

PENSIONISTAS do sistema de segurança 
social obrigatória e crianças internadas 
em diferentes pediatrias do país, foram 
contemplados pelo movimento solidá-
rio do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS), no âmbito do Natal solidá-
rio-2021, através de oferta de cabazes e 
material diverso.

A instituição ofereceu, na semana 
passada, cabazes contendo produtos ali-
mentares aos pensionistas do sistema, 
sobretudo os de invalidez e de sobrevi-
vência, cuja pensão está abaixo da míni-
ma, bem como crianças internadas nas 
pediatrias de diferentes hospitais, com 

destaque para os  provinciais.
Os petizes receberam livros infan-

tis, material de desenho, como lápis a 
carvão e de cor, borrachas, afiadores, 
entre outros.   Foi neste contexto que a 
Delegação Provincial do INSS, em So-
fala, ofereceu, quarta-feira, no distrito 
de Dondo, cabazes contendo diversos 
produtos alimentares para um grupo de 
quinze pensionistas, nomeadamente de 
sobrevivência e por invalidez. 

Também foram contemplados peti-
zes que se encontravam internados nos 
serviços de pediatria do Centro de Saúde 
de Dondo.  No mesmo dia, na Zambézia, 

a delegação provincial do INSS procedeu 
à entrega de material escolar diverso e 50 
kits de produtos alimentares a crianças 
da Pediatria do Hospital Central de Que-
limane.

Ainda no mesmo contexto, 11 pen-
sionistas do Sistema de Segurança So-
cial, nomeadamente sete de sobrevivên-
cia e quatro de invalidez, beneficiaram 
de cabazes de produtos alimentares, 
compostos por 25Kg de arroz, 25 Kg de 
farinha de milho, 5kg de açúcar, 6Kg 
garrafas de refresco de 2 litros, 1 caixa de 
massa esparguete, 2 frangos e 10Kg de 
peixe carapau. 

INSS leva solidariedade
às  pessoas necessitadas

tando 106, que se prevê 
concluir no quinquénio 
em curso, sendo que em 
três deles, situados na 

província de Tete, as 
obras já estão em curso.

Entre eles, desta-
que vai para os postos 

de Zóbuè e Mucumbura, 
onde a energia é garantida 
pelo Malawi e Zimbabwe, 
respectivamente, haven-

Acesse: https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 1 de Janeiro de 2022
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BREVES

Acidente mata
em Boane

FMI minimiza impacto 
da suspensão do projecto LNG

Dar atenção 
especial à infância
Produzir livro sobre 
as negociações de paz

Famílias deslocadas
recebem ajuda   
A AGÊNCIA Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento (AECID) aprovou a activa-
ção do acordo de emergência que tem com a ONG 
Cáritas para a assistência de 90 famílias deslocadas 
devido aos ataques terroristas no distrito de Mecúfi. 
Ao abrigo do acordo, vai disponibilizar 100.251 euros, 
num programa a ser executado de Setembro próximo 
a Fevereiro de 2022. O apoio visa proporcionar abrigo 
permanente, segurança alimentar e protecção a cerca 
de 450 pessoas, para além de ferramentas para o cul-
tivo em novas terras em que se instalaram.

UMA pessoa morreu ontem no distrito de Boane, pro-
víncia de Maputo, após ser colhida por um camião des-
controlado que perdeu freios. O veículo, da marca Scania, 
estava carregado de cimento e fazia o trajecto Massaca-
-vila de Boane. Para além da vítima mortal, há a registar 
prejuízos materiais, uma vez que o camião embateu em 
três viaturas ligeiras. O chefe das Operações da Polícia de 
Trânsito no Comando Provincial da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), Almeida Pascoal, disse que o cor-
po do cidadão, de 39 anos, foi recolhido para a morgue do 
Hospital Provincial da Matola. 
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua 
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

Fica em casa.

     

Registando a história de Moçambique

O 
SECTOR industrial é 
chamado a adoptar 
modelos de transpa-
rência baseados na 
agressividade comer-

cial, de forma racional e a ga-
rantir a sustentabilidade am-
biental.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, fez este convite no 
lançamento do Programa Na-
cional Industrializar Moçam-
bique, uma iniciativa que visa 
promover o desenvolvimento 
e aumento da produção indus-

trial, através do agrupamento 
de empresas na base, onde a 
matéria-prima se concentra.

Trata-se de um programa 
que, segundo o Chefe do Esta-
do, poderá contribuir na em-
pregabilidade de mais de 118 
mil pessoas, entre jovens e mu-
lheres, para além de constituir 
base para o desenvolvimento 
integrado e sustentável de Mo-
çambique. 

Na sua intervenção, na 
província de Manica, Nyusi ex-
plicou que o Programa Nacio-

nal Industrializar Moçambique 
propõe-se a contribuir para o 
aumento da produção indus-
trial nacional, fazendo uso da 
matéria-prima dos sectores 
agrário, pesqueiro, do mar e 
dos recursos naturais de que o 
país dispõe.  

Detalhou que o progra-
ma visa também aumentar 
a produção industrial, com 
peso no Produto Interno 
Bruto (PIB); substituição de 
importações; aumento das 
exportações de produtos in-

dustriais; geração de empre-
gos directos e financiamento 
de 100 milhões de dólares 
anuais em projectos durante 
dez anos, perfazendo um to-
tal de mil milhões de dólares 
no quadro do modelo de fi-
nanciamento a ser adoptado.

Acredita-se que o retor-
no dos financiamentos e o seu 
reinvestimento em novos em-
preendimentos deverá provo-
car efeito multiplicador ainda 
maior. Nyusi afirmou que, no 
processo da sua implementa-

PR AFIRMA

Sector industrial deve
ser mais competitivo

ção, o programa assume uma 
perspectiva nacional de médio 
e longo prazos, ultrapassando 
ciclos de governação política, 
baseado no princípio de um 
país, uma visão, uma estratégia 
industrial e uma óptica multis-
sectorial.

O programa será monito-
rado nas suas várias fases, de 
modo a validar os resultados e 
o alinhamento das matrizes do 
Governo.

“Este processo transforma-
dor da economia deverá catali-
sar o nosso objectivo de cons-
truirmos Moçambique como 
um país de renda média, no 
qual cada cidadão beneficie da 
riqueza do solo e do seu subso-
lo”, explicou Nyusi.

O importante e diferente 
na abordagem deste progra-
ma, segundo o Presidente, é a 
ênfase dada à necessidade de 
competitividade, baseada na 
razoabilidade.

O Chefe do Estado deixou 
claro que os investimentos a 
serem seleccionados neste pro-
grama vão obedecer aos dita-
mes da competitividade nacio-
nal, assumindo que o mercado 
moçambicano está exposto à 
concorrência externa, situação 
que será reforçada pela zona de 
comércio livre africano.

É neste contexto que as 
propostas de investimento, 
incluindo as relacionadas com 
a expansão e modernização de 
tecnologias, deverão conside-
rar a prosperidade e a sustenta-
bilidade a longo prazo do sector 
industrial.

PR visitou, no âmbito do lançamento do Programa de Industrialização, uma exposição de produtos locais

MAIS 28 pessoas perderam a vida e 1490 testaram 
positivo para a Covid-19, segundo dados divulga-
dos ontem pelo Ministério da Saúde. 

Os óbitos ocorreram entre quinta-feira e on-
tem na capital do país e províncias de Maputo, 
Inhambane e Niassa, sendo que as idades variam 
de 20 a 87 anos. 

A Direcção Nacional de Saúde Pública refere 
que 55 pacientes com complicações associadas à 
doença foram internados, 41 dos quais na capital, 
cinco na província de Maputo e três no Niassa. 
Inhambane, Manica e Zambézia registaram dois 
doentes cada.

No período em análise, 52 indivíduos rece-
beram alta hospitalar, permanecendo neste mo-
mento 460 pessoas a receber cuidados médicos.

As 1490 novas infecções foram detectadas de 

um total de 6150 amostras testadas pelos labora-
tórios nacionais. A cidade de Maputo e província 
de Inhambane concentram maior número de ca-
sos, com 460 e 232, respectivamente. 

Segundo os mesmos dados, 542 pessoas re-
cuperaram da doença nas províncias do Niassa, 
Zambézia e Gaza. Com estes dados, o cumulativo 
de indivíduos que se viram livres da doença subiu 
para 101.875. 

Assim, o país conta com um cumulativo de 
27.081 casos activos e 1566 óbitos. 

Entretanto, mais 97.921 pessoas foram va-
cinadas contra a Covid-19 ontem, no âmbito da 
campanha massiva que decorre desde quarta-fei-
ra em todo o país.

Durante a vacinação massiva, o sector da Saú-
de espera abranger mais de 1,5 milhão de pessoas.

EVOLUÇÃO DA COVID-19

Mais 28 óbitos
55 internados 
e 1490 infectados

MOÇAMBIQUE registou melho-
ria na gestão da dívida pública do 
Estado, segundo o Ministério da 
Economia e Finanças (MEF). 

Numa análise ao desempe-
nho do Orçamento do Estado 
entre os meses de Janeiro e Junho 
do ano corrente, o MEF afirma 
que, durante esse período, o Go-
verno não necessitou de recorrer 
a empréstimos para o pagamento 
de salários ou aquisição de bens e 
serviços para o Estado.

De referir que o Executivo 
emitiu Obrigações de Tesouro 
no valor de cerca de 19 mil mi-
lhões de meticais, para além de 
ter firmado acordo de um dona-
tivo de cerca de 1.3 mil milhões 
de meticais. Entretanto, Alfredo 
Mutombene, porta-voz do MEF, 
garantiu que as despesas de fun-
cionamento estão a ser financia-
das essencialmente com recurso 
as receitas internas e que o saldo 
corrente é positivo.

“Isso mostra, de facto, aquilo 
que é a disciplina que estamos a 
implementar do ponto de vis-
ta de emissão e gestão da dívida 

pública”, disse Alfredo Mutom-
bene. 

A fonte, que falava há dias 
em Maputo sobre o Balanço do 
Plano Económico e Social e Rela-
tório da Execução do Orçamento 
do Estado referentes ao primeiro 
semestre de 2021, disse que o país 
registou um crescimento econó-
mico de cerca de 0,12 por cento, 
contra os -1,12 alcançados no 
mesmo período do ano passado.

“Este crescimento dá alento 
ao Governo em relação aos resul-
tados alcançados em 2020, em 
que o registo foi negativo. Ade-
mais, a recuperação acontece 
num contexto em que há vários 
factores desfavoráveis, concreta-
mente os impactos da pandemia 
da Covid-19, o terrorismo em  
Cabo Delgado e ataques na região 
centro do país”, disse. 

Para o porta-voz, houve, po-
rém, factores que favoreceram a 
economia, entre os quais a real-
tiva paz e estabilidade política, 
com destaque para a operacio-
nalização do processo de De-
sarmamento, Desmobilização e 

Reintegração (DDR), bem como 
a estabilidade macroeconómica 
interna, caracterizada pela desa-
celeração da inflação e o aumen-
to das reservas internacionais 
líquidas.

“Tivemos alguns indicadores 
bem conseguidos, com desta-
que para a formação de profes-
sores, distribuição de carteiras, 
construção de salas de aula, bem 
como da área de saúde, aumento 
de acesso à energia eléctrica nas 
sedes dos postos administrati-
vos, manutenção e reabilitação 
de alguns troços de estradas e 
pontes, para além da perfor-
mance que se regista no sector 
da agricultura. A este ritmo, o 
Governo espera que até ao final 
do ano se atinja desempenho 
positivo na generalidade dos in-
dicadores programados no Plano 
Económico e Social”, explicou.

No que respeita à cobrança 
de receitas, Mutombene estimou 
em cerca de 127.04 mil milhões 
de meticais o valor de impostos 
arrecadados para os cofres do 
Estado.

Estado regista melhorias
na gestão da dívida pública

Segundo o MEF, o Governo não precisou de recorrer a empréstimos para pagar salários ou aquisição de bens

A ELECTRICIDADE de Moçam-
bique (EDM) está a engajada na 
mobilização dos 34 mil milhões 
de dólares norte-americanos 
necessários para investir no sec-
tor até 2043 no contexto da uni-
versalização do acesso à energia, 
que deverá acontecer dentro de 
nove anos.

O presidente do Conselho de 
Administração da EDM lembra 
que, do valor, pouco mais de seis 
mil milhões de dólares vão para a 
componente de distribuição do 
recurso e a outra parte para a sua 
geração e transporte.

Marcelino Gildo Alberto as-
sume que neste momento o foco 
da instituição que dirige é o Pro-
grama Energia para Todos (ProE-
nergia), que visa levar a corrente 
eléctrica a todas as famílias mo-

çambicanas, o que será por via da 
rede nacional e/ou de sistemas 
isolados alimentados por painéis 
solares.

Neste momento, apenas 40 
por cento dos cerca de 30 mi-
lhões de moçambicanos têm 
energia eléctrica, o que leva o 
PCA da EDM a admitir que há 
ainda um longo caminho a per-
correr.

Os 34 mil milhões de dólares 
a serem alocados ao sector estão 
inscritos no Plano Director In-
tegrado de Infra-estruturas de 
Electricidade 2018/2043, apro-
vado pelo Conselho de Ministros 
há três anos.

O documento prevê subida 
exponencial da capacidade de 
geração, do consumo e da ex-
portação de energia até 2043. 

Por exemplo, prevê-se que a 
capacidade instalada de produ-
ção de energia eléctrica aumen-
te dos actuais 2638 para 17.720 
megawatts até 2043. Na mesma 
altura, espera-se que as neces-
sidades nacionais subam para 
cerca de oito mil megawatts, ou 
seja, dez vezes acima dos níveis 
actuais.  A exportação de elec-
tricidade para os países da região 
poderá subir para sete mil me-
gawatts, contra os actuais 1500.

O plano director, aprovado 
em Outubro de 2018, visa essen-
cialmente estabelecer uma pla-
nificação integrada de infra-es-
truturas, definindo as projecções 
de necessidades internas e de 
exportação, para além de asse-
gurar a diversificação das fontes 
de geração. 

EDM procura fundos
para plano de electrificação

O plano director prevê subida exponencial da demanda interna e regional 
de energia até 2043 

PT chamada a evitar   
excesso de zelo
OS agentes da Polícia de Trânsito estão instruídos a não autuar con-
dutores de veículos de empresas que circulam no território nacional, que 
dada a sua natureza de trabalho lhes são atribuídos para o uso pessoal. A 
instrução consta de um despacho assinado esta semana pelo comandan-
te-geral da Polícia, Bernardino Rafael. Segundo o documento, os agen-
tes da PT devem abster-se de autuar pessoas que conduzem veículos de 
empresas sem a carta de condução profissional. Igualmente, esta força é 
instruída a evitar excesso de zelo, arrogância e todas as outras práticas que 
mancham a boa imagem da Polícia. Conforme apurámos, esta instrução 
surge pelo facto de se ter constatado que os agentes da PT multavam em 
demasiado os funcionários que conduzem viaturas de serviço.

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

  info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz 
 +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

Coloque um jornal na vitrina 
da escola do seu filho

Seja o Padrinho e ofereça um jornal

PADRINHO:  SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

PUBLICIDADE

A CIDADE de Nampula re-
gistou ontem um movi-
mento desusado de pessoas, 
dando a percepção de que 
grande parte dos residen-
tes estava efectivamente 
empenhada na preparação 
e organização da festa de 
transição do ano. 

O frenesim era visível, 
sobretudo nos mercados, su-
permercados, mercearias e 
outros estabelecimentos de 
venda de produtos de pri-
meira necessidade, onde ci-
tadinos de diferentes classes 
sociais se “colidiam” com o 
intuito de conseguir o mais 
rápido possível fazer as últi-
mas compras.

Segundo constatou a 
nossa Reportagem, o cenário 
não só se notou nesses locais, 
mas também nos depósitos 
de venda de bebidas alcoó-
licas e refrigerantes, onde, 

nalguns casos, os consumi-
dores permaneciam horas 
a fio para adquiri-los, por 
terem registado enchentes 
embaraçosas.

No que respeita aos mer-
cados, particularmente os 
principais da cidade de Nam-
pula, nomeadamente gros-
sista do Waresta, Central, 
Matadouro e Muhala-Ex-
pansão, que tiveram também 
afluência, registou-se uma 
ligeira e grande subida de 
preços de alguns produtos de 
primeira necessidade. 

Por exemplo, no Wares-
ta, que é o centro abastece-
dor dos mercados formais e 
informais da região norte do 
país, os principais produtos 
básicos, como batata, cebo-
la e tomate, registaram au-
mento de preços, esta última 
hortícola associado alegada-
mente à sua escassez, tendo 

o seu preço passado de 60 
para 80 meticais por quilo-
grama.

A batata reno subiu de 35 
para 40 meticais por quilo-
grama, o alho de 120 para 130 
meticais/quilograma, cebola 
e feijão mantiveram os ante-
riores preços de 60 a 70 meti-
cais/quilograma, respectiva-
mente. No Mercado Central, 
o preço de frango que escas-
seia na cidade de Nampula, é 
único produto que conheceu 
subida galopante do seu cus-
to, variando entre 350 e 700 
meticais, dependendo do 
peso, situação que provocou 
queixas por parte dos consu-
midores.  

Entretanto, o Hospital 
Central de Nampula (HCN) 
e a Polícia da República de 
Moçambique (PRM) dizem 
estar prontos para garantir 
a assistência sanitária e de 

segurança integral em todos 
os domínios do processo da 
celebração da quadra festi-
va. 

Dalva Cossa, porta-voz 
do HCN, disse que a pronti-
dão da sua instituição com-
preende essencialmente na 
disponibilidade de equipas 
médicas que já foram criadas 
para atender exclusivamente 
os casos urgentes de doença 
durante esse período. 

Por seu turno, Zacarias 
Nacuti, porta-voz do Co-
mando provincial da PRM, 
em Nampula, garantiu que foi 
mobilizado um efectivo poli-
cial suficiente que será des-
dobrado em todos os bairros 
da cidade de Nampula. 

Nacuti salientou o facto 
de a PRM ter sido reforçada 
em meios de transporte para 
permitir a mobilidade de 
efectivos destacados.

T
RÊS indivíduos en-
contram-se detidos 
nas celas da 1.ª Es-
quadra da cidade de 
Nampula, indiciados 

de assassinar e esquartejar 
um menor do sexo masculino 
com albinismo.

O crime que envolve um 
professor e um curandeiro, 
ocorreu no passado dia 30 de 
Novembro, na localidade de 
Odinepa, sede da vila de Na-
mapa, no distrito de Eráti, na 
província de Nampula.

A reportagem do “No-
tícias” apurou que para os 
actores deste acto macabro 
lograrem os seus intentos 
aliciaram o menor, tendo 
sido levado a uma mata, onde 
de seguida, e com recurso a 
um varapau, desferiram for-
tes golpes na cabeça, tendo 
depois perdido a vida.   

O porta-voz do Coman-
do Provincial da Polícia da 

República de Moçambique 
(PRM) em Nampula, Zacarias 
Nacute, explicou que depois 
de o menor ter perdido a vida 
esquartejaram retirando os 
membros superiores e infe-
riores, e de seguida enter-
raram as restantes partes do 
corpo.

“Neste grupo de três in-
divíduos que foram neutra-
lizados, existe um quarto 
elemento que se encontra em 
fuga.

Segundo Nacute, depois 
da denúncia, desencadeou-
-se um processo de investi-
gação que culminou com a 
neutralização destes indiví-
duos no dia 3 de Dezembro 
passado, mas já no distrito 
de Memba. Os três supos-
tos criminosos pretendiam 
dirigir-se ao distrito de Na-
cala-Porto ao encontro do 
mandante do crime, para 
entregar as ossadas humanas 

em troca de quatro milhões 
de meticais.

“Graças à intervenção da 
PRM, no distrito de Eráti, 
foi possível neutralizar esses 
indivíduos. Infelizmente, 
tivemos uma perda de vida 
humana, mas os autores do 
crime estão sob nossa cus-
tódia e serão encaminhados 
à barra da justiça para que 
sejam responsabilizados 
criminalmente”, disse Na-
cute.

Por sua vez, o profes-
sor de língua portuguesa no 
distrito de Eráti, de 31 anos, 
afirma estar arrependido pelo 
envolvimento no crime. E diz 
que não sabia que se tratava 
de negócio de ossadas huma-
nas.

Já o curandeiro é que teria 
poções mágicas para suposta 
coragem no cometimento do 
crime e o outro era amigo do 
finado.

Detidos por matar 
menor com albinismo...

A POLÍCIA da República de 
Moçambique (PRM), na ci-
dade de Nampula, deteve três 
jovens indiciados de roubo de 
fardos de roupa usada e uma 
quantia monetária no valor de 
18 mil meticais numa residên-

cia na zona de Mauegane, no 
bairro de Muahivire.

Para ludibriar os proprie-
tários da residência onde os 
bens e o valor foram roubados, 
este grupo de jovens, segundo 
apuramos, usou o valor mo-

netário em causa para com-
prar produtos alimentares 
como farinha, arroz e outros 
produtos higiénicos a fim de 
camuflar a existência de um 
negócio.  

O porta-voz do Comando 

Provincial da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 
em Nampula, Zacarias Nacute, 
que deu a conhecer a infor-
mação, explicou que após a 
corporação ter sido notificada 
desencadeou-se um processo 

de investigação que culminou 
com a neutralização destes 
indivíduos. Ainda na posse 
destes jovens, a PRM recupe-
rou outros bens com destaque 
para congelador, aparelhos de 
som, cadeiras de escritório e 

teclados de computadores. 
“Graças ao trabalho que a 

Polícia vem fazendo foi possí-
vel desmantelar este grupo de 
jovens”, disse Nacute.

Detido na 2.ª Esquadra, o 
grupo de jovens assumiu ter 

invadido à residência para 
subtrair fardos de roupa e 18 
mil meticais. “Nós arromba-
mos a porta principal e en-
contramos o dono a dormir, 
daí levamos os dois fardos de 
roupa”, assumiram.

...e por roubo de fardos de roupa usada 

Azáfama na preparação 
da festa do fim-de-ano

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O 
PARTIDO Frelimo 
considera que os mo-
çambicanos demons-
traram, ao longo de 
2021, uma grande de-

terminação em vencer obstá-
culos em vários seguimentos da 
sociedade, num ano caracteri-
zado por desafios. 

Numa mensagem recebida 
ontem na Redacção do “Notí-
cias, a Frelimo deseja que o país 
e o mundo operem melhorias 
significativas em prol do ho-
mem no 2022 que hoje inicia.

Desta forma, junta-se a to-
dos os concidadãos nesta força 
de vontade de fazer  Moçambi-
que uma referência indispensá-
vel e positiva na região, conti-
nente africano e no mundo.

No comunicado, o partido 
afirma notar com orgulho que 
o país vai conhecendo gradual-
mente um crescimento so-
cioeconómico notável, mercê 
da entrega dos seus filhos ao 
trabalho árduo, ao produto da 
investigação científica, da inte-
ligência, solidariedade, amor e 
sacrifício de todos.

Indica ainda que, apesar das 
adversidades, o país tem esta-
do a registar crescimento no 
alargamento da rede de abas-
tecimento de água e energia, 
construção de infra-estruturas, 
aquisição de conhecimentos 
científicos, nas áreas de saúde 
e educação, melhoria da circu-
lação dos transportes, ágro-pe-
cuária, indústria, portos e cami-

O MUNICÍPIO de Nhamatanda, 
em Sofala, está empenhado na 
busca de soluções para diferen-
tes problemas que afectam os 
cidadãos, com maior gravidade 
no abastecimento de água para 
toda a população.

Neste momento estão em 
curso obras de construção de 
sistemas de abastecimento de 
água, uma acção desenvolvida 
com fundos próprios e parcei-
ros, segundo garantiu o presi-
dente do Conselho Municipal 
de Nhamatanda, António João.

O edil explicou que o pro-
jecto em curso vai abranger, 
numa primeira fase, cinco áreas 
residenciais, nomeadamente, o 
primeiro, segundo, quinto, dé-
cimo bairros e 3 de Fevereiro.

Em paralelo, projecta-se 
para dentro de alguns dias, er-
guer pequenos sistemas de água 
para abastecer os restantes sete 
bairros, totalizando 12 que a au-
tarquia possui.

“O problema de água vai 
ser ultrapassado com a cons-
trução desses sistemas de abas-
tecimento mas, ainda assim, 
constitui um desafio porque 
precisamos trabalhar mais para 
permitir que todos os muníci-
pes tenham o precioso líquido”, 
disse António João.

No leque dos desafios, o 
presidente do município de 
Nhamatanda indicou ainda a 
construção de estradas, apesar 
de assumir a existência de um 
número significativo de vias 
pavimentadas, incluindo as da 
própria vila.

Referiu, igualmente, que 
a expansão da rede eléctrica 
constitui uma das dificuldades 
a serem ultrapassados nos pró-
ximos anos.

Sobre os meios de financia-
mento dos projectos de desen-
volvimento, António João, disse 
contar, na maior parte, com o 
fundo de compensação autar-

ca disponibilizado através da  
Associação Nacional dos Mu-
nicípios de Moçambique, bem 
como apoio dos parceiros de 
cooperação.

Disse que os fundos têm 
sido desembolsados dentro do 
período planificado e, por isso, 
a autarquia não tem nenhuma 
dívida e consegue responder a 
quase todas actividades plani-
ficadas. Aliás, este município 
foi o que beneficiou em 2021 
dos fundos da associação para 
construir um sistema de abaste-
cimento de água e reforçar a ilu-
minação pública, contribuindo 
assim na melhoria da vida dos 
munícipes.

Ainda assim, António João 
assumiu que tudo está a ser feito 
para buscar melhores formas de 
alargar a base tributária, crian-
do condições para que haja mais 
actividades económicas, ter 
capacidade de licenciar e fisca-
lizar.

Determinação 
dos moçambicanos permitiu 
vencer todos obstáculos

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 
Subscrição dos 
jornais?

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desaÿo.co.mz

nhos-de-ferro, comunicação 
social e na prestação de serviços.

“A Frelimo endereça uma 
saudação de relevo às Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) que, 
no dia-a-dia, batem-se com 
as forças do mal, constituídas 
por terroristas na província de 
Cabo Delgado e da auto-pro-

clamada Junta Militar da Rena-
mo nas províncias de Manica e 
Sofala, pois é com a sua audá-
cia, patriotismo e valentia que 
Moçambique conhece a sua so-
berania”, lê-se na mensagem 
que acrescenta que às forças do 
Ruanda e dos países da SADC 
que, lado a lado com as FDS co-

locam fora do combate os terro-
ristas, o partido endereça o seu 
especial apreço.

O combate à corrupção, cri-
me organizado, branqueamen-
to de capitais, tráfico de seres 
humanos, raptos, violação de 
fronteiras e outros males cons-
titui desafios às Forças da Defesa 

e Segurança, cujo combate é ur-
gente e é um imperativo nacio-
nal, adianta.

Nesta transição ao ano novo, 
a Frelimo reconhece as acções 
das denominações religiosas, 
organizações sociais, Gover-
no, empresariado, sindicatos, 
academias e todas as forças da 
sociedade nas manifestações 
de solidariedade e de apoio às 
vitimas do terrorismo em Cabo 
Delgado e da Junta Militar da 
Renamo.

“A Frelimo exorta os conci-
dadãos cujas residências se en-
contram em zonas propensas a 
inundações para que acatem a 
mobilização do Governo e ins-
talem-se em zonas seguras, de 
modo a evitar tragédias e chama 
atenção, mais uma vez, aos mo-
çambicanos para que a preven-
ção da Covid-19 seja um facto”, 
adianta a nota.

A mensagem indica que, 
este ano a Frelimo completa 60 
anos da sua existência e exorta 
os moçambicanos a envolve-
rem-se no movimento patrióti-
co da valorização das conquistas 
alcançadas com a independên-
cia, com o ganho da cidadania e 
a construção de uma vida con-
digna de todos e para todos.

Enalteceu o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, pelo seu 
elevado esforço e demonstração 
de alto sentido de pátria na con-
dução da nação, com inquestio-
náveis resultados positivos para 
o país.

Frelimo deseja ao povo moçambicano um 2022 cheio de sucessos

Nhamatanda melhora
vida dos munícipes

Município de Nhamatanda apresenta níveis positivos de desenvolvimento

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

GRANDE número de jovens que 
receberam, nos últimos dois 
anos, financiamento do Fundo 
de Apoio a Iniciativas Juvenis 
(FAIJ) para a geração de renda 
não devolveram o valor empres-
tado, situação que compromete 
o seu alargamento para apoiar 
outros interessados. 

Neste período, o Estado de-
sembolsou mais de 50 milhões 
de meticais para o FAIJ, com o 
objectivo de financiar projectos 
de geração de renda, visando 
incrementar oportunidades de 
auto-emprego, desenvolver cul-
tura de gestão e poupança, bem 
como promover a participação 
dos jovens nos programas de 
combate à pobreza.

É ainda objectivo do FAIJ 
prestar apoio, promover, incen-
tivar e fortalecer as capacidades 
dos jovens no acesso aos progra-
mas de produção, desenvolvi-
mento de habilidades e conhe-
cimentos na área de geração de 
renda, produção de comida e de 
emprego, com vista a garantir a 
sua intervenção em actividades 
de desenvolvimento económi-
co. Segundo o deputado da As-
sembleia da República e mem-
bro do Gabinete da Juventude 
Parlamentar, Alberto Niquice, 
citando informações prestadas 
pela secretária do Estado para 
Juventude e Emprego, num uni-
verso de cem beneficiários do 
financiamento do FAIJ, mais de 
noventa não tiveram resultados 
esperados e, consequentemen-
te, não reembolsaram o valor do 
crédito.

Para minimizar a situação, o 
FAIJ passou a trabalhar em cola-
boração com instituições ban-
cárias que têm o sistema de afe-

O 
GOVERNO está em-
penhado na imple-
mentação do pro-
grama de prevenção 
e resiliência contra 

conflitos no país, numa altu-
ra em que as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) e as tropas 
estrangeiras combatem o ter-
rorismo na região Norte, que já 
provocou 948 mil deslocados.

Com efeito, foi aprovado o 
Plano de Reconstrução da Pro-
víncia de Cabo Delgado para o 
período 2021-2024, orçado em 
cerca de 300 milhões de dóla-
res americanos, o que poderá 
aliviar o sofrimento de muitas 

pessoas afectadas pelo terro-
rismo que tende a alastrar-se 
para o Niassa.

A informação consta do 
informe anual sobre o estado 
geral da nação apresentada na 
Assembleia da República pelo 
Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 
a 16 de Dezembro passado.

Na ocasião, Nyusi anun-
ciou que a Agência de Desen-
volvimento Integrado do Norte 
(ADIN) está neste momento a 
implementar este programa de 
resiliência que atinge um valor 
superior a 100 milhões de dó-
lares americanos, 

Em paralelo, estão a ser 

postos em prática programas 
intensivos de promoção de 
desenvolvimento, formação 
e criação de oportunidades 
de emprego nas províncias de 
Cabo Delgado, Niassa e Nam-
pula.  

Filipe Nyusi apontou que, 
com este plano, pretende-se 
apoiar a recuperação das zonas 
afectadas através de acções de 
assistência humanitária, recu-
peração de infra-estruturas e 
actividade económica e finan-
ceira com projectos a curto e 
médio prazos. 

O programa de Cabo Del-
gado tem o seu foco nas zonas 

Governo executa 
programas 
de prevenção 
de conflitos

Muitos cidadãos beneficiam de assistência humanitária providenciada pelo Governo e parceiros

onde as Forças de Defesa e Se-
gurança expulsaram a presen-
ça terrorista e, até ao momen-
to, foram realizadas acções de 
impacto imediato no domínio 
da assistência humanitária e 
das infra-estruturas económi-
cas e sociais. 

O Chefe do Estado assegu-
rou ainda que estas interven-
ções têm estado a contribuir 
para a normalização das con-
dições de vida, o retorno em 
segurança da população aos 
seus locais de origem com con-
dições para a sua subsistência, 
auto-suficiência e também a 
retoma da actividade econó-
mica local.

Na zona Centro, onde a 
auto-proclamada Junta Mi-
litar da Renamo protagoniza 
actos contra a ordem pública 
há uma tendência de retorno 
à normalidade.  Esta criação 
de normalidade deve-se, em 
grande medida, ao sucesso do 
processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração 
(DDR), bem como à determi-
nação das FDS em defender os 
mais altos valores e interesses 
do Estado.

O PR afirmou na sua dis-
sertação que o processo do 
DDR tem sido conduzido num 
espírito de confiança mútua e 
de colaboração profícua entre o 
Governo, Renamo e os parcei-
ros internacionais, com assis-
tência das Nações Unidas, 

PROVENIENTE DO FAIJ

Muitos não reembolsam 
dinheiro do financiamento

rir aqueles que não são elegíveis 
para o mercado financeiro.

O deputado lamenta tal si-
tuação e entende que deve haver 
cada vez mais acompanhamento 
e capacitação dos beneficiários 
para que situações idênticas não 
se repitam e mais jovens possam 
aceder aos créditos para mate-
rializar os seus projectos. 

Mas, acima de tudo, segun-
do Niquice, deve-se aprimorar 
os critérios de elegibilidade das 
propostas apresentadas para o 
financiamento, no sentido de 
alocar fundos somente àqueles 
que vão, de facto, gerar emprego 
e poder beneficiar a mais jovens.

“Esta situação do fracasso 
do FAIJ parte de nós jovens. Por 
isso, há a necessidade de me-
lhorarmos a nossa disciplina no 

trabalho e nas oportunidades 
que temos”, disse Niquice, in-
dicando exemplos de alguns jo-
vens que têm oportunidade de 
emprego, mas por falta de um 
bom comprometimento peran-
te o trabalho acabam sendo dis-
pensados.

Lamentou o facto de alguns 
jovens que, depois de recebe-
rem o valor solicitado, fazem 
desvio de aplicação e outros que 
recebem “kites” de equipamen-
tos para iniciarem negócios de 
determinadas áreas vendem os 
materiais ou conservam mal, o 
que não chega a produzir os efei-
tos desejados. 

“Este é um grande desafio, 
pois estes jovens estão a lutar 
contra a própria luta”, lamen-
tou o deputado, anotando que 

são vários os factores que contri-
buem para este comportamento 
desviante.

No seu entender, os jovens 
precisam de perceber que a pá-
tria espera por eles e, para que 
possam fazer algo em prol do país 
precisam ter o sentido de perten-
ça, patriotismo e auto-estima.

O deputado acredita que é 
possível mudar o cenário com o 
trabalho de sensibilização sobre 
o patriotismo porque, segundo 
afirmou, os mesmo jovens quan-
do se encontram foram do país 
adoptam um comportamento 
exemplar nos respectivos postos 
de trabalho. 

“Não é segredo para ninguém 
que são moçambicanos que asse-
guram as companhias mineiras 
sul-africanas e cumprem com as 
suas obrigações com zelo e dedi-
cação mas, muitos quando estão 
cá não têm a mesma atitude e 
comprometimento”, lamentou.     

Em relação ao Gabinete da 
Juventude Parlamentar, Alberto 
Niquice fez saber que várias ac-
tividades foram realizadas ao ní-
vel das províncias em 2021, onde 
houve interação com os jovens 
de diferentes organizações so-
ciais. São encontros promovidos 
com o objectivo de perceber o 
que estão a fazer no âmbito da 
implementação da Política Na-
cional da Juventude, um docu-
mento que congrega anseios, 
perspectivas e desafios deste 
grupo social.

Nestas jornadas parlamenta-
res, foram visitados também es-
tabelecimentos penitenciários, 
com o objectivo de perceber o 
que é feito para a reinserção so-
cial destes jovens após o cumpri-
mento das penas.

Alberto Niquice
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso 
1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o FIPAG-Direcção Regional Centro convida interessados 
a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo:

Nº do Concurso Modalidade 
do Concurso Objecto de contratação

Data e hora-limite 
de entrega das 

propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Valor da garantia 
provisória

FIPAG-DRC/
CP/38/2021

Concurso 
Público

Fornecimento 
de Produtos 

Químicos

Lote 1 Beira 1/2/2022
8.30 horas

2/2/2022
9.00 horas 783.951,97MT

Lote 2 Manica 1/2/2022
8.30 horas

2/2/2022
10.00 horas 83.080.23 MT

Lote 3 Tete 1/2/2022
8.30 horas

2/2/2022
11.00 horas Não Aplicável

Lote 4
Moatize

1/2/2022
8.30 horas

2/2/2022
12.00 horas Não Aplicável

Lote 5 Mocuba 1/2/2022
8 .30 horas

2/2/2022
13.00 horas Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante as horas 
normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, sediada no endereço indicado no nº 
7 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), devendo para tal 
depositar o valor na conta bancária nº número: 23151380.10.00, domiciliada no FNB.

3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega das mesmas.

4. O  anúncio de posicionamento dos concorrentes do concurso será efectuado  no dia 7 de Fevereiro de 2022 às 9.00 horas no 
endereço indicado no ponto 5.

5. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no seguinte 
endereço:

FIPAG-Direcção Regional Centro

RUA Kruss Gomes, nº 38

TEL.-+258 2354967

CIDADE DA BEIRA

6. 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.

Beira, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente 124

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO
Repartição de Gestão e Execução de Aquisições e Contratos

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
AJUSTE DIRECTO Nº 10/DPEI/RAC/OI/2021

Objecto: Reconstrução de 40 salas de aulas nos distritos de Maxixe e 
Morrumbene no âmbito de emergência

                                                   

De acordo com alínea d) do número 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 
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos do concurso acima foram adjudicados às 
seguintes empresas:

Lote Objecto Concorrente Valor Prazo de 
Entrega

I Reconstrução de 6 salas na ESG 
Marcelino dos Santos WC CONSTRUÇÕES 5.025.586,41 90 dias

II Reconstrução de 2 salas na EPC 
Macuamene e 5 na  EPC de Barrane   SGI CONSTRUÇÕES 6.019.955,75 90 dias

III
Reconstrução de 5 salas na EPC 
Sitila e 2  na  EPC de Mucambe 
Murrongue   

YUNA CONSTRUÇÕES 5.031.201,09 90 dias

IV
Reconstrução de 3 salas na EPC 
de Barrane  e 4  na  EPC Sebastião 
Mussanhane   

PROGRESSO CONSTRUÇÕES 7.208.505,38 90 dias

Maxixe, Dezembro de 2021
450

  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea c), do n.º 2, do artigo 32 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n. 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:                                   

Nº de 
ordem

Objecto do concurso Modalidade de Concurso Nome do concorrente Valor de 
Adjudicação 

incluindo IVA
01 Aquisição de Material 

Publicitário 
CC N°06/DA/11J000041/
TAPG/2021

AIC INVESTIMENTOS 40.365,00

02 Aquisição de Material de 
Consumo Informático 

CC N°07/DA/11J000041/
TAPG/2021

PITAMBAR BAZAR 
LIMPOPO

351.675,00

03 Prestação de Serviços de 
manutenção e Reparação 
de Equipamento 
Informático  

CC N°08/DA/11J000041/
TAPG/2021

ADD TECNOLOGY 44 577,00

04 Prestação de Serviços de 
Serigrafia

CC N°09/DA/11J000041/
TAPG/2021

TSHUVUCA DIGITAL 
SERVIÇOS 

65 520,00

05 Prestação de Serviços 
de Manutenção de 
Extintores 

CC N°10/DA/11J000041/
TAPG/2021

FIREX – SOCIEDADE 
UNIPESSOAL 
LIMITADO

21.280,00

06 Prestação de Serviços de 
desinfecção a vapor

CC N°12/DA/11J000041/
TAPG/2021

MOZA SERVICE EI               22.950,00

08 Prestação de Serviços de 
Instalação de Alarmes 
nas viaturas  

CC N°15/DA/11J000041/
TAPG/2021

FEEL TRACK 151.538,40

11 Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 
de Bens Móveis

PD N°07/DA/11J000041/
TAPG/2021

GUAMBE E SERVIÇOS 104.400,00

12 Aquisição de Pastas  
para Seminário 
Personalizadas 

PD N°07/DA/11J000041/
TAPG/2021

AIC INVESTIMENTOS 177.840,00

13 Prestação de Serviços 
de assistência médica 
Medicamentosa

Ajuste Directo n°8/DA/
TAPG/2021

HOSPITAL CENTRAL 
DE MAPUTO CLÍNICA 
ESPECIAL

827.320,00

14  Fornecimento de 
Capulanas

Ajuste Directo n°9/DA/
TAPG/2021

CASA DE CAPULANAS 
MANJATE

50.000,00

15 Prestação de Serviços 
de Fornecimento de 
Refeição

Ajuste Directo n°10/DA/
TAPG/2021

DELÍCIAS DE 
ASSIMINA

320.000,00

16 Prestação de Serviços 
de Fornecimento de 
Buffett para a 10ª Secção 
Ordinária do Conselho 
Judicial dos Tribunais 
Administrativos, Fiscais 
e Aduaneiros

Ajuste Directo n°11/DA/
TAPG/2021

DELÍCIAS DE 
ASSIMINA

377.325,00

17 Prestação de Serviços 
de Aluguer de Sala 
de Conferência e 
Restaurante para o 
Jantar de Encerramento 
da 10ª Secção 
Ordinária do Conselho 
Judicial dos Tribunais 
Administrativos, Fiscais 
e Aduaneiros

Ajuste Directo n °12/DA/
TAPG/2021

BELLA MAPIKWA 
BRAI (PARAISO 
TROPICAL)

122.000,00

18 Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 
da Viatura Toyota no 
agente Autorizado 

Ajuste Directo n°6/DA/
TAPG/2021

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE

200.000,00

19 Prestação de serviços 
de Fornecimento 
de Trabalhos 
Complementares, nos 
escritórios contentores

Ajuste Directo n°1/DA/
TAPG/2021

MOZ MODULOS 219.960,00

20 Prestação de Serviços 
de Fornecimento de 
Recargas Gotv  para 
Decoders

Ajuste Directo n°13/DA/
TAPG/2021

JEC COMUNICAÇÕES 51.831,00

21 Prestação de Serviços  de 
Seguros de Viaturas 

PD N°08/DA/11J000041/
TAPG/2021

INDICO SEGUROS 252.007,11

23 Prestação de Serviços de 
fornecimento de Bases 
de Assentamento para os 
Contentores Escritórios 

CC n ° 05/ DA/11J00041/
TAPG/2021

CN CONSTRUÇÃO EI 221.353,30

 Xai -Xai, Outubro de 2021

   (Assinatura Ilegível)

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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População  1 606 568 (2007); 17 Distritos
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CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 
NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine n.º 1472 – 1.º 
andar

EXTRACTO DE 
RECTIFICAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE MAURÍCIO 
JOSÉ

Certifico, para efeitos de 
publicação, que no jornal 
“Notícias” do dia vinte de 
Outubro de dois mil e vinte e 
um, foi publicado o extracto 
da Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
MAURÍCIO JOSÉ, solteiro, 
vivendo maritalmente em 
comunhão de mesa com Suzete 
Vitória Alves, retirando-se a 
partir de onde se lê casado, 
natural de Xai-Xai, residente 
que foi nesta cidade, sendo 
filho de Zefanias Tovela 
e de Zichacha Chongue e 
Pedro Siquela Cumbana, que 
erradamente passou a constar 
do extracto e que não faz parte 
do mesmo.

Está Conforme
Maputo, aos 31 de Dezembro 

de 2021
A Notária
(Ilegível)

13367
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Antevê-se melhores 
dias para empresários 
de Cabo Delgado

O 
CONSELHO Empre-
sarial de Cabo Del-
gado (CEP) advoga 
uma melhoria na co-
municação entre as 

empresas nacionais sediadas 
na província, no campo das 
oportunidades de negócio no 
projecto de exploração de gás 
natural, na Bacia do Rovuma, 
liderado pela Total, no âmbito 
de conteúdo local.

O presidente do CEP disse 
em entrevista ao nosso Jornal 
que os empresários locais vi-
nham enfrentando diversas 
dificuldades de comunicação 
com aquela empresa e seus 
parceiros do projecto de gás, 
devido à centralização, em 
Maputo, de todos os canais de 
contacto para a busca de in-
formação e esclarecimento de 
dúvidas, o que, segundo ele, 
foi muito prejudicial.

Com efeito, dados oficiais 
indicam que das mais de 400 
empresas existentes na pro-
víncia de Cabo Delgado cerca 
de 40 eram as que prestavam 
serviços às que operavam na 
Bacia do Rovuma, no âmbito 
do conteúdo local, por razões 
diversas, algumas das quais 
relacionadas com a falta de 
informação exaustiva sobre a 
matéria.

“Nós como CEP vínhamos 
reclamando a necessidade de 
a Total ter uma representação 
em Cabo Delgado, porque é 

aqui onde decorrem as ope-
rações de exploração do gás. 
Estamos todos de parabéns 
pela instalação de um escritó-
rio de comunicação, mas gos-
taria que a pessoa que está em 
frente deste escritório tivesse 
capacidade de decisão”, disse 
Mahamudo.

A Total abriu recentemen-
te na cidade de Pemba, o pri-

meiro escritório de informa-
ção a nível de Cabo Delgado 
para permitir maior fluidez e 
flexibilidade na troca de cor-
respondência e informação 
entre a empresa e parceiros, 
com as partes interessadas 
no projecto, nomeadamente 
as autoridades de governação 
local, sociedade civil, organi-
zações não-governamentais, 

empresários e a comunidade 
em geral. 

De acordo com a vice-
-presidente do pelouro de 
desenvolvimento socioe-
conómico da Total Energies 
Área 1, Laila Chilemba, dada 
a complexidade de interli-
gação e comunicação com 
vários actores críticos e fun-
damentais ao projecto, surgiu 

a necessidade de estabelecer 
mecanismos sólidos de inte-
ração com todas as partes in-
teressadas.

“Com a entrada em fun-
cionamento deste escritório 
aproximamos-nos às comu-
nidades e estas ao projecto 
para informarem-se de forma 
segura sobre o mesmo”, des-
tacou Chilemba.

A expectativa do retorno de projectos de gás reanima empresários de Cabo Delgado

CERCA de 200 pessoas com de-
ficiência física que vivem des-
locadas por conta dos ataques 
terroristas em alguns distritos 
de Cabo Delgado vão benefi-
ciar de meios de compensação 
como cadeiras de rodas, ben-
galas e canadianas, nos centros 
de acolhimento dos distritos de 
Chiúre e Metuge.

De acordo com Juvêncio 
Maina, da Agência de Desen-
volvimento Local (ADEL), uma 
organização da sociedade civil 
que opera em Cabo Delgado, 
com o apoio de parceiros, no-
meadamente a Cooperação 
Austríaca para o Desenvolvi-
mento, Light For The World, 
GCR, ISRA e AID, vai imple-
mentar a iniciativa, com objec-
tivo de  minorar o sofrimento 
das pessoas com deficiência e 
permitir a sua inserção social, 
e neste momento, decorre o 
trabalho de identificação de 
pessoas que serão abrangidas 
de acordo com a necessidade 
de cada um.

O projecto de distribuição 
dos meios de compensação vai 

abranger os deslocados inter-
nos com deficiência que vivem 
nos centros de reassentamento 
de Ntocota, Nicavaco, Ngalane 
e Metuge-sede, no distrito de 
Metuge, Katapua, Marrupa e 
Maningane, em Chiúre.

A par da iniciativa, a ADEL 
está igualmente a apoiar a rea-
bilitação física de alguns be-
neficiários com problemas nos 
membros superiores e inferio-
res.

De acordo com Juvêncio 
Maina, as pessoas são submeti-
das a exercícios fisioterapêuti-
cos através de barras paralelas, 
feitas à base de bambus e paus, 
montadas junto ou próximas às 
suas tendas de habitação.

Razina Maconde, benefi-
ciária de fisioterapia, contou 
que graças aos exercícios esta-
va, nos últimos tempos, a re-
gistar alguma melhoria. 

Contudo, acredita que a sua 
vida iria melhorar muito mais, 
se tivesse uma cadeira de ro-
das.

“Na minha terra sempre ia 
à machamba, que ficava pró-

EM CENTROS DE REASSENTAMENTO

Pessoas com deficiência 
recebem meios de compensação

xima à minha casa. Aqui não 
tenho nada para fazer, por isso 
fica difícil se locomover. O pe-
queno treino que estou a rece-
ber ajuda-me na recuperação 
física,  gostaria que esse tipo 
de apoio continuasse”, apelou 
Maconde.

Por seu turno, Amina An-
lawe, avó de Rabia Abdala, 
jovem deficiente física e com 
problemas de fala, congratulou 
a ADEL pela iniciativa.

“Ela não consegue andar 
mas penso que aqueles bam-
bus que eles montaram estão a 

ajudar, pois já consegue mexer 
as pernas e acompanha o mo-
vimentos dos braços por isso 
eu gostaria que esse trabalho 
continuasse todos os dias se 
calhar a  minha neta poderá re-
cuperar e andar um dia”, pediu 
Anlawe.

O drama dos refugiados marca a vida de muitos cidadãos em Cabo Delgado

A MAIOR parte de mulheres deslo-
cadas internas por conta dos ataques 
terroristas em Cabo Delgado, que re-
centemente concluíram com sucesso o 
treinamento em matéria de prestação 
de serviços domésticos, conseguiu em-
prego formal, como trabalhadoras do-
mésticas, facto que lhes permitiu reini-
ciar suas vidas e reduzir a dependência, 
em relação a outrem, para subsistência.

A formação abrangeu vinte mulhe-
res deslocadas internas provenientes 
dos distritos de Mocímboa da Praia, 
Palma e Quissanga, que antes de obte-
rem o emprego sobreviviam à base de 
apoio de familiares e pessoas de boa-fé.

De acordo com a publicação da or-
ganização, o treinamento das mulheres 
como trabalhadoras domésticas e amas, 
conferiu-lhes alternativas para reini-

ciarem a vida, sabido que elas deixaram 
tudo para trás,  por conta dos ataques 
terroristas.

A formação, realizada em parceria 
com o Sindicato Nacional dos Empre-
gados Domésticos (SINED), cingiu-se 
em culinária (desde a selecção de pra-
tos à confecção), como preparar sobre-
mesas, arrumar a mesa (de simples a 
formal). 

Na área de higiene, as formandas 
aprenderam sobre maneio de produ-
tos de limpeza, a higiene pessoal assim 
como da casa, para além de conheci-
mentos sobre seus direitos e deveres, 
para com o empregador.

Alias, foi recentemente instalada 
em Pemba a representação do SINED, 
da qual as trabalhadoras foram exorta-
das a ser membros. 

O GOVERNO provincial de 
Cabo Delgado distinguiu 
esta semana em Pemba, pela 
terceira vez consecutiva, o 
jornal Notícias, por ter se 
evidenciado na publicação 
de informações do interesse 
público, incluindo realiza-
ções de vários sectores do 
Conselho Executivo Provin-
cial (CEP), durante o ano de 
2021.

O certificado de reconhe-
cimento foi entregue pelo 
governador Valige Tauabo 
durante um lanche de con-
fraternização, por ocasião do 
fim-de-ano, oferecido aos 
jornalistas, na sua residência 
oficial.

Para além do jornal No-

tícias foram igualmente re-
conhecidos outros órgãos 
de informação, sediados ou 
representados em Pemba, 
como também alguns jor-
nalistas e trabalhadores de 
empresas ligadas aos media a 
titulo singular.

No seu discurso de oca-
sião, Valige Tauabo agrade-
ceu a entrega dos profissio-
nais de comunicação social, 
na divulgação de informação 
de interesse público durante 
o ano de 2021.

Fez saber que para 2022 
o CEP pretende ver melho-
radas as condições de traba-
lho dos jornalistas durante 
as visitas do governador aos 
distritos, através de disponi-

bilização de transporte con-
digno, entre outras condi-
ções logísticas.

O governador referiu-se 
igualmente à melhoria da si-
tuação de segurança na pro-
víncia, mercê do avanço das 
Forças de Defesa e Segurança 
moçambicanas e de países 
amigos, na perseguição aos 
terroristas.

“Estamos cientes que 
estes avanços vão permitir 
o regresso da população às  
zonas de origem, assim que 
a situação for totalmente 
controlada, neste processo, 
iremos contar com a vos-
sa contribuição entanto que 
profissionais de informa-
ção”, desafiou Tauabo.

EM SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Deslocadas  
beneficiaram 
de formação

“Notícias” 
distinguido em Pemba

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

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas da 
actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não devem ter 
mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões 
sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do mundo, bastando enviar as cartas para 
o endereço cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, número do documento de 
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CARTAS

JUVÊNCIO ARNALDO

A DEGRADAÇÃO de estradas é uma 
realidade no país, de modo particular 
na cidade de Maputo apesar de nos últi-
mos tempos notar-se algum movimento 
de máquinas em algumas rodovias. To-
davia, existem locais estratégicos que 
constituem prioridade tendo em conta 
que a sua degradação acarreta conse-
quências desastrosas.

É o que está a acontecer no bairro do 
Zimpeto, em que desde a entrada em fun-
cionamento do terminal de transporte, os 
cidadãos denunciaram imperfeições na 
infra-estrutura.

Estas imperfeições já deram lugar a 
buracos enormes que obrigam o abran-
dar da velocidade para poder continuar 

com a marcha. E o caso mais grave ocor-
re numa zona de entroncamento em que 
os autocarros e não só já estão a invadir 
locais impróprios para a circulação de 
viaturas, tal é o caso da valeta.

E, consequentemente, leva-se muito 
tempo neste ponto, criando condições 
para o congestionamento de viaturas e 
aborrecimento desnecessário. Tratan-
do-se de um local de muito movimento 
por conta do terminal de transporte, os 
cidadãos já solicitaram a quem de direito 
para a rápida solução deste problema.

Todavia, a solução nunca mais che-
ga e a estrada vai se degradando cada 
vez mais, chegando ao ponto de o auto-
mobilista não ter a opção de escolher o 
menor buraco para colocar a viatura. É 
deste modo que as viaturas limitam-se 

a balancear-se de um lado para o outro, 
na tentativa de provocar danos menores 
à viatura.

Sendo assim, o congestionamento é 
inevitável. Os passageiros ficam sufo-
cados porque ou psicologicamente pre-
param-se para o desembarque, pois de 
onde  se encontram conseguem visuali-
zar o terminal ou os que acabam de sair 
do parque sentem-se desgastados fisica-
mente por saberem que para além desta 
situação no ponto de partida, não sabem 
o que lhes espera pela frente.

Esta situação cria transtornos não só 
aos automobilistas como também aos 
passageiros que vêm o tempo passar sem 
poderem fazer  nada. Vezes há em que os 
automobilistas trocam palavras azedas, 
tudo porque um diz que tem prioridade 

para a passagem em relação ao outro, 
etc.

Em suma, tudo isto acontece porque 
a via de acesso está degradada. Haja 
sensibilidade da parte das autoridades 
pois, o que se exige aos transportadores 
é disciplina que passa  pelo embarque e 
desembarque em local apropriado, neste 
caso o terminal de transporte.

Não havendo condições para lá che-
gar por conta da degradação da via, cer-
tamente que os transportadores poderão 
optar pela indisciplina, que consiste 
em embarcar e  desembarcar em local 
inapropriado, ou seja, fora do terminal. 
E isso já está a acontecer.

Sendo assim, pede-se às autoridades 
para melhorarem  este acesso de modo a 
flexibilizar o trânsito. 

Estrada degradada compromete 
manobras no Zimpeto

EURICO VICENTE

NESTE texto pretendo relatar factos que 
assisto quase diariamente, na baixa da ci-
dade de Maputo. Trata-se de factos que 
julgo  carecerem de esclarecimento para 
evitar ruídos e conclusões precipitadas.

Pois, tenho visto cidadãos a ficarem 
embaraçados quando interpelados pelos 
agentes da polícia de protecção. Esta situa-
ção deriva do facto de serem questionados 
sobre a sua proveniência, documentação, 
entre outras coisas. Em uma das passagens 
pude escutar da voz da autoridade da po-
lícia a justificar a sua actuação pelo facto 
de  existirem pessoas de conduta duvidosa 
e que possivelmente podem fazer parte do 
grupo de insurgentes assim como transpor-
tar droga e que precisam de ser desbara-
tados.

Quando ouvi esta justificação da au-
toridade policial julguei oportuna mas 
depois questionei o critério da eleição dos 
transeuntes. Igualmente, concluí, talvez de 
forma precipitada, haver necessidade de 
ter   sempre presente a documentação onde 
quer que estejamos. Pois, uma das formas 
de dissipar dúvidas é a presentação de do-
cumentos que nos identificam, que reside 
no território moçambicano de forma legal 
ou ainda é estrangeiro autorizado a escalar 
o País.

Sendo assim, vale a pena questionar as 
autoridades sobre o que os cidadãos devem 
levar consigo no bolso, tendo em conta que 
grande parte dos cidadãos viaja no trans-
porte público onde pessoas mal intenciona-
das retiram bens de forma alheia, incluindo 
documentos.

E torna-se difícil tratar documentos não 
obstante as autoridades competentes ga-
rantirem alguma facilidade na tramitação 
dos mesmos. Igualmente, nem todos têm  

a devida atenção, conhecimento ou até 
disponibilidade para que logo após notar 
que ficou sem a documentação se dirigir a 
uma unidade policial para registar o caso e 
a partir daí seguir os passos subsequentes.

Quero acreditar que após a notificação 
junto à polícia, é lhe dado um documen-
to que pode ser apresentado  enquanto se 
aguarda pela emissão de um novo.

Vezes há que fico embaraçado com o 
que testemunho  na via pública. Certa vez, 
em plena caminhada, um casal foi interpe-
lado pelas autoridade da polícia. Pode ser 
que esteja equivocado mas, parecia que es-
tavam a revistar os jovens (homem e mu-
lher) provavelmente por terem desconfiado 
serem portadores de algo estranho.

Julguei o procedimento embaraçoso 
por ter acontecido na via pública. Pois, ha-
vendo suspeitas, quero acreditar que exis-
tem locais apropriados para respectivos 
procedimentos.

E ao que tudo indica, particularmente 
nas primeiras horas da manhã e em dias 
úteis de trabalho, pessoas com alguma 
trouxa, com mochilas volumosas, etc, são 
as preferidas pelos agentes da polícia.

Não estou contra o seu trabalho mas, 
que se  esclareça de uma vez por todas que 
todos os cidadãos devem estar documenta-
dos, pro exemplo. Até se pode sugerir, por 
hipótese, aos utentes do transporte públi-
co para que façam cópias de documentos 
e autenticarem para poder apresentar as 
autoridades. Pois, na lufa-lufa do transpor-
te pode acontecer que perca o Bilhete de 
Identidade. Pode ser fácil ficar sem a cópia 
ao invés do BI.

Reitero que reconheço o trabalho que 
as autoridades tem desenvolvido para a 
neutralização de pessoas de conduta du-
vidosa mas, em relação à documentação, 
peço que haja esclarecimento.

O que os polícias 
devem exigir
aos transeuntes?

LUCAS HUMBERTO

ESCREVO este texto que pode ser conside-
rado extemporâneo  mas, tendo em conta a 
preservação do meio ambiente assim como a 
manutenção da limpeza nos autocarros, julgo 
ser oportuno.

Pois,  sou  utente do transporte  público 
e viajo nos autocarros. A viagem é median-
te o pagamento do valor correspondente e a 
recepção do respectivo bilhete. Acontece que 
estamos em tempo de pandemia da Covid-19 
em que somos chamados a redobrar as medi-
das de prevenção contra este mal.

Foi  nos dito que o papel pode constituir 
um dos veículos de transmissão do vírus, daí 
a necessidade de desinfectar as mãos após a 
recepção do bilhete, sempre que tiver o de-
sinfectante à sua disposição. Mas, infeliz-
mente torna-se difícil desinfectar o próprio 
bilhete uma vez haver probabilidade de fazer 
desaparecer os dizeres nele contido.

Igualmente, nem todos têm possibilida-
de de adquirir um desinfectante, aguardando 
pela lavagem das mãos  após o desembarque. 
É assim que após o desembarque os passa-

geiros  necessitam de se desembaraçar do 
bilhete. Ou deixam no interior da viatura, ou 
ainda deitam no chão. Será este procedimen-
to correcto?

Sou de opinião que se deviam colocar 
baldes no  interior da viatura, particularmente 
nos acessos, de modo que após o término da 
viagem os passageiros possam depositar os 
bilhetes em local apropriado.

Provavelmente o estimado leitor poderá 
dizer que após o desembarque pode-se deitar 
o bilhete no contentor de lixo. Esta seria uma 
saída mas, acontece que nem todas as para-
gens ou terminais têm contentores nas proxi-
midades. Caso existisse, provavelmente esta 
minha  inquietação não faria sentido.

Mas, acontece que após a recepção do 
bilhete, devido a pandemia da Covid-19, 
vezes há que os passageiros preferem man-
tê-lo nas mãos, com receio de que se esti-
ver infectado e colocar no bolso ou bolsa, 
por exemplo, pode ser que o vírus passe 
para estes  objectos. Receando o pior, me-
lhor mesmo é tê-lo nas mãos ou, caso tenha 
um local apropriado,  proceder a desinfec-
ção do local após desembarque. Mas, tudo 

Baldes para autocarros

IZIDRO DIMANDE

O MINISTÉRIO da Cultura e Turismo, es-
teve  presente em mais um evento cultural, 
a culpa até pode não ser do MITUR, talvez 
do Sindicado Nacional de Jornalistas (órgão 
que tem também a missão de partilhar comu-
nicados aos vários meios de comunicação da 
sua base de dados, como o faz e bem o GA-
BINFO).

Vamos ao ponto do artigo:
“Festa das Estrelas”, uma iniciativa da 

Bawito Music, liderada pelo artista Mr. Bow. 
Pretende promover a união e o intercâmbio 
entre os artistas  e fazedores de entretenimen-
to de Moçambique. Esta iniciativa, surge da 
necessidade de reanimar este grupo social 
que contribui para o crescimento das indús-
trias culturais e criativas no nosso País.

Copiei  de um comunicado, este texto 
acima para chegar ao teor do meu artigo.

Na sua intervenção, Eldevina Materula 
referiu que: “pretendemos ... testemunhar e 
encorajar iniciativas de género, que contri-
buem para a redução  das diferenças e criação 
de condições para mais aproximação da clas-
se artística e de gerações a união da classe de 
artistas e do entretenimento nacional”. 

Também deixou a promessa da criação 
do Prémio Artes e Cultura. 

No evento,  marcaram presença cantores, 
produtores musicais, apresentadores de TV, 
radialistas, estilistas, produtores de vídeos e 
influenciadores. 

Então  caros leitores, mas uma vez o ex-
trato acima usado por mim, deixa claro que 
a classe crítica cultural não existe em Mo-
çambique, se existe,  não é conhecida pelos 

vários leitores de jornais, revistas, blogs, pá-
ginas sociais.

Há sempre intenção dos jornalistas 
culturais não serem convidados, mesmo a 
recepção de um comunicado de imprensa, 
nos é difícil receber. Existem sim, os que 
dirão o contrário, estão correctos. Mas esse 
prémio ( a criação do Prémio Artes e Cultu-
ra) e outros a vida, obra e a crítica de ( can-
tores, produtores musicais, apresentadores 
de TV, radialistas, estilistas, produtores de 
vídeos e influenciadores) é relatada, escri-
ta,  pesquisada, difundida e comunicada(o) 
por jornalistas culturais. Coisa que  é es-
camoteada pelos organizadores de eventos 
e toda equipa ao longo dos anos da nossa 
independência, até a simples contratação 
de um profissional de Relações Pública um 
artista, tem medo de contratar ou acha in-
cauto. Mas no futuro pedem-nos uma his-
tória sobre este.

Nenhum artista se deve prezar com seu 
trabalho que não é escrito (criticado).

Nenhum evento  cultural deve existir sem 
jornalistas culturais e, esses devem ser infor-
mados constantemente.

Nenhum artista deve publicar, lançar, 
apresentar, e  achar que o simples comunica-
do enviado é suficiente para a promoção da 
sua imagem.

Nenhum  produtor deve se esquecer de 
nada.

Alguns dirão que a TV Sucesso esteve 
em directo, aí já não converso com os cépti-
cos. Porque está claro! Nem todos vêm a TV 
Sucesso.

Que fique a dica!
Abraços fraternos a nossa cultura.

Lançamento oficial da
“festa das estrelas” sem
a classe crítica cultural

isso pode ser prático para que tem um de-
sinfectante.

É assim que sugiro que os transporta-
dores pensem nesta proposta pois facilita-
ria também a limpeza no interior da via-
tura. Aliás, há cada vez mais reclamações 
dos  passageiros sobre a higiene. Pois, 
este aspecto em muitos momentos está a 
ser relegado a um plano secundário. E, 
por conta desta situação também encon-
trámos passageiros que mal se compor-
tam, deliciam-se de várias iguarias,  den-

tre os quais amendoim, bolachas e depois 
abandonam o lixo no seu interior. Esta 
atitude não é correcta. Porém, este é outro 
assunto que deve ser corrigido da parte 
dos passageiros.

Reitero o meu pedido de colocação de 
baldes com o intuito de se fazer o depósito 
dos bilhetes  após o término da viagem. Não 
me refiro ao lixo que é produzido pelos pas-
sageiros por conta das refeições. Talvez isso 
seria aplicável para os autocarros de trans-
porte interprovincial.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O
RGANIZAÇÕES am-
bientalistas vão jun-
tar-se hoje para jor-
nadas de limpeza na 
praia da Miramar, na 

cidade Maputo, com o objec-
tivo de consciencializar os ci-
dadãos sobre a importância de 
mudança de paradigma em re-
lação aos cuidados com o meio 
ambiente. 

Esta será a primeira acção de 
limpeza do ano promovida pela 
Cooperativa de Educação Am-
biental Repensar e o Programa 
CHePEA, que vai decorrer sob o 
lema “É o Momento de um novo 
Começo: uma Praia limpa, um 
Planeta Terra saudável”. 

A campanha visa cons-
ciencializar os cidadãos sobre 
a necessidade de conservar os 
ecossistemas marinhos e cos-
teiros face às ameaças sobre a 
sua biodiversidade, como re-
sultado do depósito de resíduos 
sólidos e efluentes.

A cooperativa Repensar e o 
Programa CHePEA  têm vindo 
a desenvolver diversas acções 
com objectivo de contribuir 
para a educação ambiental de 
jovens, crianças e comunida-
des, através da junção de esfor-
ços entre membros fundado-
res, colaboradores e parceiros.

Durante as jornadas de lim-
peza são recolhidos  diversos 

Ambientalistas limpam 
praia da Miramar  

resíduos sólidos, com destaque 
para o plástico, um dos princi-
piais poluentes dos oceanos. 

Os plásticos representam 

80 por cento dos resíduos ma-
rinhos em todo o mundo. Os 
ambientalistas alertam que a 
limpeza das praias não resol-

ve, por si só, o impacto nefasto 
causado pela poluição, desta-
cando a prevenção como uma 
das principais soluções. 

Dados apontam que em to-
dos os anos são despejadas no 
mar oito milhões de toneladas 
de resíduos de plástico.

Jornada de limpeza visa promover a conservação do ambiente

Cientistas estudam
envelhecimento
humano no espaço
CIENTISTAS da Universidade 
de Liverpool, na Inglaterra, en-
viaram recentemente células 
musculares humanas cultiva-
das em laboratório ao espaço, 
para estudar o envelhecimen-
to. 

Segundo a Agência Espacial 
do Reino Unido, que financia 
o projecto, as células foram ao 
espaço no foguete SpaceX Fal-
con 9, na estação do Kennedy 
Space Center, na Flórida, nos 
Estados Unidos da América 
(EUA) e voltarão ao planeta em 
Janeiro de 2022 com novas in-
formações.

Os investigadores esperam 
que os fragmentos do músculo 
humano, que estão no tama-
nho de um grão de arroz, pos-
sam ajudar a entender o en-
velhecimento dos tecidos dos 
seres humanos sem a influên-

cia das condições atmosféricas 
terrestres.

A pesquisa denominada 
“MicroAge” tem como prin-
cipal objectivo investigar os 
possíveis motivos para o en-
fraquecimento dos músculos a 
partir do envelhecimento dos 
indivíduos. 

“A pesquisa sobre a perda 
muscular na migro-gravidade 
do espaço vai ajudar a identifi-
car possíveis curas para doen-
ças músculoesqueléticas”, 
explicou George Freeman, mi-
nistro da Ciência britânico.   

As células musculares fo-
ram colocadas em pequenos 
suportes impressos em 3D. 
Uma vez no espaço, elas serão 
estimuladas electricamente 
por forma a induzir a contração 
no tecido.

Posteriormente, quando 

regressarem, os investigado-
res vão analisar as amostras e 
comparar os resultados conse-
guidos na Terra. Os cientistas 
esperam que esta experiência 
ajude as pessoas a viver saudá-
veis e reduzir a taxa de morta-
lidade. 

De acordo com os espe-
cialistas, durante as viagens 
espaciais, os músculos dos as-
tronautas ficam consideravel-
mente mais fracos, tal como 
acontece em idades avança-
das. 

“Percebemos que cada as-
tronauta que está na estação 
espacial perde uma quantidade 
significativa de músculo, para 
além de não conseguir andar 
durante algum tempo depois 
de regressar à terra”, explicou 
Malcolm Jackson, professor na 
Universidade de Liverpool.

Células humanas investigadas no espaço

Coreia do Sul desenvolve teste PCR
que identifica variantes da Covid-19
A COREIA do Sul desenvol-
veu um teste PCR capaz de 
detectar a presença da Co-
vid-19 e identificar rapida-
mente as principais varian-
tes, incluindo a Ómicron.

O facto foi anunciado 
pela Agência para o Contro-
lo e Prevenção da Enfermi-
dades Infecciosas da Coreia 
(KDCA). O país asiático é o 
primeiro do mundo capaz de 
detectar num só teste as cin-
co variantes mais comuns, 
nomeadamente Alfa, Beta, 
Gamma, Delta e Ómicron.

Este kit, que teve um de-
senvolvimento público-pri-
vado, será usado na Coreia 
do Sul num momento em 
que decorre a rápida propa-
gação da Ómicron, conside-
rada mais contagiosa. 

Num comunicado, a di-
rectora da KDCA, Jeong Eun-
-Kyeong, assegurou que o 
novo PCR pode identificar qual 
é a variante da infecção em três 
a quatro horas após o teste.

Sublinhou que, actual-
mente, após a confirmação 
de uma contaminação por 
Covid-19, demora-se de três 
a cinco dias para determinar 
a mutação. 

O facto ocorre numa al-
tura em que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
alertou para um “tsunami 
de casos” de infecção com 
o novo coronavírus, devido 

à circulação em simultâneo 
das variantes Delta e Ómi-
cron.

“Estou muito preocupa-
do porque as duas variantes 
circulam ao mesmo tempo 

e estão a levar a um tsunami 
de casos”, afirmou Tedros 
Adhanom, director-geral da 
OMS.  

Segundo o dirigente da 
OMS, as infecções com a 

Ómicron atingiram números 
recorde, o que colocou pres-
são em sistemas de saúde, 
realçou que as duas muta-
ções são ameaças gémeas.

Tedros Adhanom reite-

rou que é preciso continuar 
com as campanhas de vaci-
nação, priorizando as pes-
soas mais vulneráveis, para 
evitar o colapso dos sistemas 
sanitários. 

Os testes vão ajudar países a identificar rapidamente a variantes da Covid-19
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FIGO FIGO 
DE DE 
MOZMOZ  

RESULTADOS 
DA 17ª JORNADA

Liga, 2-Desportivo, 0
UD Songo, 1-Fer. Nacala, 2

Fer. Maputo, 0-Black Bulls, 0
ENH, 1-Costa do Sol, 1

Fer. Nampula, 0-Fer. Lichinga, 2
Incomáti, 0-Fer. Beira, 1

Matchedje, 2-Textáfrica, 0

A BATALHA

DO CANAVIAL
BEIRA BEIRA 
ATRÁSATRÁS
DOS DOS 
BULLSBULLS Páginas 2-3-4-5

AS OPÇÕES 
DE NASIR...

BASQUETEBOL

PROVINCIAIS

QUEM QUER 
MATAR O 
FUTEBOL

O INDIVĺDUO 
X DOS JOGOS 
OLĺMPICOS

ESTAVA INFECTADO 
COM COVID-19

Na Arena de Luzhinik, em 
Moscovo, fica gravado o 

nome de Figo. Não o do Luís, 
mas o de António Namape, 
que em apenas dois jogos já 
marcou 7 golos no Campe-
onato do Mundo de Futebol 

de Praia

HOJE
Moçambique  
joga (14.00 
horas) com 
Tahiti 
e pode ficar 
em segundo 
no grupo 
e ganhar o 
apuramento
para os 
quartos-de-final

SONGO PERDE
NAS VÉSPERAS 
DAS AFROTAÇAS
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Total retoma 
próximo ano

Aumenta procura
de lodges e resorts

ÁREA 1
DA BACIA

DO ROVUMA

Nem imagino
minha vida 
sem música

Reportem
os casos
de mau
atendimento

28-29ARTES E LETRAS

12-13SOCIEDADE
ANA PAULA RODRIGUES, DIRECTORA
DO HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA

35 anos
sem
Samora

2EM FOCO

Certificação de empresas 
transmite credibilidade

Muita azáfama 
na preparação das festas

Terroristas matam 
cinco pessoas em Mecula
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade. 

Agradecemos a sua preferência com  
votos de Feliz Natal e um Próspero 2022.

Chefe do Estado promulga 
lei de previdência 
do deputado

Sofala arrecada
55 mil milhões

Autoridades policiais 
interpelam 350  ilegais

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, promulgou e mandou publicar a Lei 
de Revisão Pontual da Lei número 31/2014, 
de 30 de Dezembro, Estatuto, Segurança e 
Previdência do Deputado. A lei foi recen-
temente aprovada pela Assembleia da Re-
pública e submetida ao Presidente da Re-
pública para promulgação, tendo o Chefe 
do Estado verificado que ela não contraria a 
Constituição da República.

A PROVÍNCIA de Sofala arrecadou este ano cerca de cin-
quenta e cinco mil milhões de meticais em impostos fis-
cais, de um plano anual de 63 mil milhões. A agricultura, 
transportes e comunicações e indústria transformadora 
são os sectores que mais contribuíram para a receita. Os 
dados foram divulgados pela secretária de Estado de So-
fala, Stella Pinto Zeca, em conferência de imprensa que 
tinha por objectivo fazer o balanço do ano prestes a findar. 
Segundo a governante, a província arrecadou de Janeiro a 
esta parte pouco mais de 900 milhões de dólares resultan-
tes de exportações de diversos tipos de produtos.

AS autoridades policiais em Sofala interpelaram, nos 
últimos dias, 350 imigrantes ilegais. O porta-voz da Di-
recção Provincial de Migração de Sofala, Mangazi Sin-
gano, disse, esta semana, que a neutralização dos ilegais 
resulta do reforço do controlo migratório nos principais 
pontos de entrada. Mangaze Singano indicou que foram 
instalados mais dois postos fixos de controlo nos pon-
tos de acesso à província, concretamente no distrito 
de Dondo e no posto administrativo de Muxúnguè, em 
Chibabava. Anunciou que a instituição reforçou igual-
mente a fiscalização nos postos de travessia. (RM).

POR OCASIÃO DO NATAL E DIA DA FAMÍLIA

Religiosos oram pela 
esperança e harmonia

Uma das minas da Vale em Tete
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FRANCISCO MANJATE
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PELOS à esperança, 
fé e harmonia cons-
tituem a tónica das 
mensagens emitidas 
por várias confissões 

religiosas no contexto da ce-
lebração, hoje, do Natal e Dia 
da Família no país.

Num ano marcado pela 
Covid-19, que obrigou ao 
confinamento geral e encer-
ramento dos locais de culto, 
como medida de prevenção 
da doença, mas também pela 
luta contra o terrorismo em 
Cabo Delgado, os religiosos 
afirmam que os moçambica-
nos devem continuar a man-
ter viva a esperança.

Pedem à população que 
marque distância de actos 
que possam manchar esta 
celebração e reiteram a im-
portância de acatar as men-
sagens das autoridades go-
vernamentais para garantir 
uma quadra festiva tranquila 
e harmoniosa.

Reconhecem que 2021 
foi um ano desafiante, como 
consequência de constran-
gimentos de ordem diversa, 
sobretudo na esfera sócio-e-
conómica.

Dizem que a calma é fun-
damental para que não haja 

derramamento de sangue, 
sobretudo nas estradas, e as 
festas acabem por se trans-
formar em dor e luto.

Em contacto com o “No-
tícias”, o Padre Giorgio Fer-
retti, pároco da Sé Catedral 
de Maputo, disse que a gran-
de alegria para os cristãos é 
que Deus nasce, mais uma 
vez, nos campos dos des-
locados, nos enfermos aca-
mados, nas ruas com os vul-
neráveis. “Deus nasce para 
trazer esperança, paz e justi-
ça. Mas nós temos de abrir as 
portas dos nossos corações, 
famílias e instituições a Deus 
para que possa entrar e mu-
dar, por dentro, a sociedade 
e o mundo porque Ele traz a 
paz”, afirmou, dizendo que 
hoje a Comunidade de San-
t´Egídio vai distribuir bens 
alimentares na cidade de 
Maputo.

Por seu turno, o Conse-
lho Cristão de Moçambique 
(CCM), numa mensagem 
emitida pela respectiva pre-
sidente, Reverenda Felicida-
de Chirinda, curva-se às fa-
mílias que perderam os seus 
entes queridos por doenças, 
terrorismo, violência do-
méstica e acidentes de via-
ção, e deseja que tais actos 
não se repitam no ano 2022.

Frisou que esta é ocasião 
propícia para reconhecer o 
cometimento da socieda-
de moçambicana pela cau-
sa dos deslocados em Cabo 
Delgado, onde acções indi-
viduais e colectivas foram 
fundamentais para que estes 
sentissem o calor da solida-
riedade, destacando o papel 
das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS), do contingente 
internacional, bem como o 
cometimento dos profissio-
nais da Saúde.

O Reverendo Marcos 
Macamo referiu, na sua de-
claração, que o ano 2021 
reacendeu a esperança dos 
moçambicanos. “Para nós, 
a esperança é rezar e desen-
volver a capacidade de par-
ticipar nas conquistas indi-
viduais e colectivas. E, como 
povo, estamos habituados a 
participar na luta contra as 
vicissitudes, por isso o Na-
tal é ocasião para concreti-
zar a nossa esperança rumo 
ao alcance da estabilidade 
económica, financeira, paz 
e solidariedade ”, comentou. 

Já o Bispo Dinis Sengulane 
salientou que nem a pande-
mia da Covid-19 nem a falta 
de paz que perturba o país e 
a pobreza que, infelizmente, 
ainda afecta alguns moçam-

bicanos devem anular a ideia 
de que Deus está connosco.

“Então, a nossa mensa-
gem é de esperança, de tra-
balho para a paz e sermos 
solidários uns com os outros 
para, em conjunto, conse-
guirmos vencer os desafios 
que estamos a enfrentar”, 
explicou Sengulane.

Para Filimone Machuza, 
pastor da Igreja Assembleia 
de Deus, a Covid-19 e os trau-
mas causados pelo terroris-
mo, que está a ser derrotado, 
convocam os moçambicanos 
a concentrarem-se mais para 
as rezas em comunhão.

António Chavo, Reve-
rendo da Igreja do Nazareno, 
estabelece um paralelismo 
entre a festa da celebra-
ção do nascimento de Jesus 
Cristo, que veio libertar o 
povo do jugo do pecado, e 
os moçambicanos que têm a 
esperança da libertação dos 
males que ainda enfermam 
o país.

“Temos essa esperança 
da libertação. E isso significa 
que iremos vencer esses ma-
les. Por isso, devemos anun-
ciar essa esperança, como 
forma de reanimar aqueles 
que estão desanimados. Não 
devemos rebaixar a nossa 
fé”, comentou. 

O PRESIDENTE da República exor-
ta todos e os cristãos, em particular, 
a inspirarem-se no Dia do Natal e da 
Família para trabalharem em torno de 
uma família moçambicana cada vez 
mais fundamentada nos valores de 
unidade para o desenvolvimento.

Numa mensagem partilhada on-
tem, Filipe Nyusi afirma que o Natal 
e Dia da Família é ocasião em que as 
famílias moçambicanas se unem para 
reflexão sobre valores nobres comuni-
tários como a solidariedade e fraterni-
dade, e os cristãos recordam o nasci-
mento e obra de Jesus Cristo.

O Chefe do Estado lembra que este 
ano a celebração tem lugar num con-

texto em que o país continua a enfren-
tar desafios decorrentes da Covid-19, 
com os números a aumentarem, o que 
exige de todas as famílias moçambica-
nas cuidados redobrados para preser-
var a vida de “todos nós”.

Na missiva, saúda estas famílias e a 
comunidade cristã, particularmente, 
pela postura assumida perante as ad-
versidades que caracterizam o mundo 
e a sociedade, nomeadamente a crise 
sanitária decorrente da pandemia.

“Devemos, assim, continuar a 
cultivar a fraternidade, solidarieda-
de e harmonia, como cristalizadores 
da resiliência aos múltiplos desafios a 
que estamos expostos. Aos irmãos que 

professam a religião cristã, o Natal é 
momento não só de festa, mas também 
de celebração e renovação da fé que 
consolida o sentido e valores da família 
como santuário da vida”, afirma o Pre-
sidente da República, apelando ainda 
para que a celebração sirva para reno-
var e consolidar entre os moçambi-
canos os dons da irmandade, respeito 
mútuo e de amor, elementos essenciais 
para preservar a paz. 

Em seu nome pessoal e do Governo, 
Nyusi deseja a todos os moçambicanos 
no país e na diáspora, aos estrangeiros 
residentes, bem como à comunidade 
cristã do mundo inteiro festas felizes e 
um ano novo pleno de realizações.

PR exorta aos valores de unidade

AS autoridades da Saúde notificaram en-
tre quinta-feira e ontem 2770 casos po-
sitivos de Covid-19 e cinco óbitos. Ten-
do em conta este cenário de aumento de 
contaminações, apela-se ao reforço das 
medidas de prevenção, sobretudo num 
dia de festa como hoje, 25 de Dezembro.

Estes números, segundo a Saúde, 
mostram uma grande propagação do ví-
rus nas comunidades.

O documento explica que os óbitos 
foram declarados na cidade de Maputo, 
um na província de Gaza e outro em So-
fala.

Os dados revelam que a capital do 
país, com 940 casos, voltou a registar o 
maior número de casos da doença, segui-

do das províncias de Maputo (com 599), 
Gaza (372), Manica (312), Inhambane 
(220) e Sofala (129).

Ainda no intervalo em causa, foram 
internados 26 pacientes com complica-
ções ligadas à Co  vid-19, dos quais 21 na 
cidade de Maputo, e 18 doentes recebe-
ram alta hospitalar. Assim,  102 pessoas 
estão a receber cuidados médicos nos 
centros de tratamento da enfermidade.

As estatísticas do MISAU referem 
igualmente que no período em referência 
49 pessoas foram declaradas recuperadas 
da doença, 28 das quais em Inhambane 
e 21 em Cabo Delgado, o que eleva para 
151.290 o total de curados no país.

Com estes dados, o cumulativo de ca-

sos positivos aumentou para 170.077 no 
território nacional.

“Aproximam-se as festas e é impor-
tante que as pessoas restrinjam o máximo 
o número de convivas. Que os eventos 
ocorram, na medida do possível, ao ar 
livre, sempre garantindo alguma ventila-
ção e observância de higiene, nomeada-
mente a desinfecção constante das mãos, 
o uso de máscara para diminuir o risco de 
contaminação. Temos mais de 16 mil ca-
sos activos, portanto, significa que temos 
o vírus espalhado pelas nossas comuni-
dades, famílias e sempre existe o risco de 
nos infectarmos”, apelou Luísa Pangue-
ne, directora nacional de Assistência Mé-
dica no MISAU.

QUATRO ÓBITOS E 2770 CASOS DE COVID-19

Saúde chama atenção 
para reforço da prevenção

A VALE S.A., concessionária das minas de 
carvão de Moatize, em Tete, anunciou que 
celebrou, esta semana, um acordo vincula-
tório com a Vulcan Minerals (Vulcan) para 
vender a mina de carvão de Moatize e o 
Corredor Logístico Nacala (“CLN”) por 270 
milhões de dólares norte-americanos.

Este valor é composto por 80 milhões 
de dólares para a conclusão da transação 
e 190 milhões de dólares do negócio exis-
tente até à conclusão, mais um acordo de 
royalty de 10 anos sujeito a certas condições 
de produção da mina e preço do carvão.

A conclusão da transação está sujeita ao 
cumprimento das condições precedentes 
usuais, incluindo a aprovação do Ministé-
rio de Recursos Minerais e Energia de Mo-
çambique, nos termos da Lei de Mineração 
n.º 20/2014.

Num comunicado emitido na terça-
-feira, a Vale realça que está empenhada 
em trabalhar com os governos de Moçam-
bique e do Malawi para garantir uma tran-
sição suave para a nova operadora.

Refira-se que, no início de 2021, a Vale 
anunciou o objectivo de abandonar os seus 
activos de carvão, focando-se nos seus ne-
gócios “core” e na ambição de se tornar lí-
der na mineração de baixo carbono. 

Nos últimos 15 anos, a mineradora de 
origem brasileira trabalhou em parce-
ria com os governos de Moçambique e do 
Malawi na exploração da mina de Moa-
tize e dos 912 quilómetros de ferrovia do 
Corredor Logístico do Norte (CLN) para o 
transporte de carvão, além da renovação 

Vale vende activos de carvão

das operações de carga geral e transporte 
de passageiros. 

Estes investimentos representam um 
legado relevante para os países e são um 
importante vector para o desenvolvimento 
local. 

Enquanto conduzia um processo de 
procura responsável por um investidor 
no negócio do carvão, a Vale continuou a 
apoiar o “ramp-up” do projecto e os seus 
compromissos com a sociedade e as partes 
interessadas.

“Tenho o prazer de anunciar este im-
portante passo para o desinvestimento 
responsável de Moatize e CLN, numa tran-
sacção que beneficia as comunidades e go-

vernos onde essas operações estão locali-
zadas e oferece um futuro sustentável para 
as operações. Esta é mais uma conquista do 
nosso compromisso de “reshape” da nossa 
empresa, com foco nos nossos principais 
negócios”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO 
da Vale.

A Vulcan é uma empresa privada que 
faz parte da renomada Jindal Group, com 
valor de 18 biliões de dólares. A Jindal 
Group tem uma vasta experiência de traba-
lho em Moçambique com as operações da 
mina Chirodzi, localizada na Bacia de Tete, 
uma mina a céu aberto com capacidade 
para produzir cinco milhões de toneladas 
por ano.  

Renove hoje!

Acesse: https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

15Sábado, 1 de Janeiro de 2022

1 de Janeiro de 2022

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

“O ano não será novo se você for 
o mesmo”.

- Luís de Camões (1524-1580), poeta e 
soldado português.

LUA NOVA - Será na terça-feira, às 04:34 horas

00.00 -  TRANSIÇÃO DE ANO
00.10- BEM-VINDO 2022 (TELEFONEMAS E MÚSICAS DE FESTA)
02.00- FESTA DE ANO NOVO (MÚSICA DE FESTA)
04.57 – HINO NACIONAL
05.45 –  UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00 – NOVA VIDA, NOVO LAR
09.10 - INTERACTIVIDADE (MENSAGENS PARA AMIGOS E FAMILIARES)
11.10 - TURMA DA ALEGRIA
12.00 – SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12.02 –  MAGAZINE DESPORTIVO
12.20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30 –  JORNAL DA TARDE
13.00-   RETROSPECTIVA CULTURAL 
14.10- ENTREVISTAS SOBRE A IMPORTÂNCIA E A CONSOLIDAÇÃO DA PAZ - 1ª 

PARTE                                                                                                                                            
15.10-  ENTREVISTAS SOBRE A IMPORTÂNCIA E A CONSOLIDAÇÃO DA PAZ - 2ª 

PARTE
16.00- MÚSICA DE FESTA E MENSAGENS NA DIÁSPORA
18.10 – HORA DO SOLDADO 
19.00 – SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19.02 –  MAGAZINE DESPORTIVO
19.20-   BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30 -  JORNAL DA NOITE
20.30- ZONA QUENTE 1ª PARTE
21.10- ZONA QUENTE 2ª PARTE
22.00-   UM ESPECTÁCULO

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS   

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respec-
tivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

30/26

VILANKULO

32/26

TETE

36/28

QUELIMANE

34/26

NAMPULA

34/23

PEMBA

31/25
LICHINGA

27/17

BEIRA

32/24

XAI-XAI

33/24

CHIMOIO

32/20

MAPUTO

33/22

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06 .00 HINO NACIONAL 

06 .05 DESENHOS ANIMADOS: 

CHAVES/EPISÓDIOS: 36 E 37

07.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO 

09.00 RODA VIVA  - ESPECIAL NATAL 

DIRECTO

09.30 CONVERSAS EM CASA 

DIRECTO

10.00 FILME: FILME SOBRE O NASCI-

MENTO DE JESUS “PARA NÓS” 

GRAVADO

11.00 3600 SEGUNDOS/GRAVADO

12.00 REPLAY/DIRECTO

13.00 JORNAL DA TARDE 

DIRECTO

14.00 PELA LEI & ORDEM 

14.30  GRAVADO

16.00 ESPECIAL NATAL DA TVM  

GRAVADO

17.00 VIBRAÇÕES/GRAVADO

18:15 OFICINA DO DESPORTO: TEX-

TÁFRICA DE CHIMOIO O PRI-

MEIRO CAMPEÃO NACIONAL 

DE FUTEBOL/GRAVADO

19:00 ESPECIAL NATAL MÚSICA -  

BENNIE CHAIDE/GRAVADO

20:00 TELEJORNAL/DIRECTO

21:00 PROGRAMA “STOP VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA”/PROGRAMA Nº 14

22:00 ESPECIAL NATAL MÚSICA -  

ARONE SAMSON 

23:00 CONVERSAS AO SUL 

00:30 ESPECTÁCULO MUSICAL: 

BARBRA STREISAND - LIVE IN 

CONCERT 

02:15 VIBRAÇÕES/REPETIÇÃO

03:30 ESPECIAL NATAL DA TVM 

REPETIÇÃO

04:30 PELA LEI & ORDEM 

05:00 REPLAY/REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL 

A OBRA “Cuito Cuanavale - Guerra e paz na 
África Austral”, da autoria do jornalista Amí-
lcar Xavier, foi lançada há dias, em Luanda, 
num acto para assinalar o trigésimo terceiro 
aniversário da assinatura dos Acordos de Nova 
Iorque.

O livro resulta de uma investigação jor-
nalística, onde o autor descreve o papel da 
diplomacia construtivista levada a cabo por 
Angola para o fim do Apartheid na África do 
Sul, a libertação de Nelson Mandela e a  inde-
pendência da Namíbia.

De acordo com Amílcar Xavier, a obra é 
uma compilação de mais de dez anos de in-
vestigação sobre a Batalha do Cuito Cuanavale 
e de vivências, enquanto profissional da co-
municação social.

No prefácio lê-se que a libertação da África 
Austral tem a sua marca no Cuito Cuanavale, 
província do Cuando Cubango, onde foram 

travadas importantes batalhas para resolução 
de conflitos, na África Austral, que duravam 
desde o fim da II Guerra Mundial.

Na cerimónia, o general Roberto Leal 
Monteiro “Ngongo” afirmou que a resolução 
435/78, sobre a implementação da indepen-
dência para a Namíbia, constituiu uma vitó-
ria de Angola para a erradicação dos factores 
externos que impediam que o país alcançasse 
uma paz definitiva.

Salientou que a primeira vitória  foi a ad-
missão de Angola na Organização das Nações 
Unidas, a 1 de Dezembro de 1976, a segunda a 
redução do potencial bélico que a FNLA dis-
punha em 1975, com a ajuda do Congo (ex-
-Zaire), e a terceira era a ameaça proveniente 
do Sul comandada pelo regime do Apartheid, 
então reinante na África do Sul.

A obra, com 153 páginas, tem uma tiragem 
de cinco mil exemplares. (Angop)

“UM Natal Experimental” é 
o nome duma antologia que 
deveria ter saído a 25 de De-
zembro, dia da família e da 
celebração, para os cristãos, 
do nascimento de Jesus Cris-
to. Entretanto, foi lançada, 
um dia depois, como uma 
prenda a título póstumo.  

A obra, que também vale 
por ser uma prenda de final 
de ano da Gala-Gala Edi-
ções para os seus leitores, é 
composta por onze contos, 
de um total de treze rece-
bidos durante o período de 
submissão das candidaturas, 
entre 20 de Novembro e 20 
de Dezembro. 

Os textos submetidos, 
segundo explica a Gala-Ga-
la, tinham que ter o natal 
como pano de fundo.

A elaboração desta que 
é provavelmente a primeira 
antologia do género editada 
no país carrega três razões 
principais, sendo a primeira, 
conta a Gala-Gala, inovar e 
produzir livros de qualidade. 

O segundo motivo da 
editora reside na necessi-
dade de promover o melhor 
da literatura moçambicana e 
pôr as pessoas a reflectirem 
sobre o natal, um evento 
carregado de muito simbo-
lismo e narrativas. 

“Os resultados, pelo me-
nos os que dão corpo a este 
livro, são narrativas duras, 
intrigantes, hilariantes e be-
las”, comenta. 

O terceiro e último mo-
tivo prende-se ao facto de o 
Natal e o Fim de Ano repre-
sentarem sobretudo a ce-
lebração do amor, partilha, 
gratidão e conquistas. 

“O Natal, em especial, 
é um pouco e mais algu-
ma coisa do que dissemos”, 
continua, referindo que “se 
são livros o que temos, se são 
livros a nossa maior riqueza 
e o que melhor sabemos fa-
zer, este é o nosso presente”.

ANGOLA

“UM NATAL EXPERIMENTAL”

Jornalista regista 
em livro batalha 
do Cuito Cuanavale

Prenda natalícia 
a título póstumo!

Memorial da Batalha do Cuito Cuanavale, na província do Cuando Cubango

R
EUNIR os principais 
requisitos para que 
o xigubo, uma dan-
ça tradicional e de 
resistência da região 

Sul do país, seja declara-
do património cultural da 
humanidade  é um dos ob-
jectivos do Instituto de In-
vestigação Socio-Cultural 
(ARPAC), delegação da pro-
víncia de Maputo.

Neste sentido, segundo 
Sónia Ajuda, delegada do 
ARPAC na província de Ma-
puto, está ser desenvolvido 
um trabalho essencialmente 
bibliográfico, visando reu-
nir amostras documentais 
sobre as razões pelas quais 
o xigubo merece entrar na 
vasta lista dos patrimónios 
da Organização das Na-
ções Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNES-
CO), como aconteceu, por 
exemplo, com o Nyau de 
Tete, e a Timbila de Zavala, 
província de Inhambane, 
em 2005. 

“Como província de Ma-
puto estamos a trabalhar 
mais com o xigubo do dis-
trito de Matutuíne, que é 
genuíno, e assim queremos 
contribuir para a candidatu-
ra desta dança a património 
da humanidade, até porque 
um dos requisitos para tal é 
a produção bibliográfica”, 
disse. 

Ainda este ano, através 
da revista do ARPAC “Em-
bondeiro”, contou Sónia 
Ajuda, publicou-se um ar-
tigo sobre a manifestação, 
sendo o referido texto ape-
nas uma amostra daquilo 

INICIATIVA DO ARPAC

Pesquisas defendem xigubo 
como património da humanidade

que virá logo a seguir. “No 
‘Embondeiro’ convergem 
as pesquisas dos investi-
gadores da instituição nas 
diferentes temáticas deste 
nosso plano de acção”, ex-
plicou.

Entretanto, este não é o 
único projecto desta dele-
gação do Instituto de Inves-
tigação Socio-Cultural que, 
na mesma ordem de ideias, 
tem trabalhado com a ques-
tão requalificação dos espa-
ços urbanos de memória co-
lectiva, que deverão constar 
na enciclopédia da cultura 
moçambicana, em sistema-

tização. 
“Estas pesquisas estão 

inseridas no plano de acção 
2020-2024 e contém dife-
rentes áreas temáticas des-
de a enciclopédia, os grupos 
etno-linguísticos e a educa-
ção, sexualidade e matrimó-
nio no país”, comentou.

A delegada acrescentou 
que no último ponto se está 
a desenvolver um estudo 
sobre gravidezes precoces e 
casamentos prematuros en-
quadrados na componente 
da memória e história oral. 

Ainda na componen-
te educação, sexualidade, 

matrimónio e combate aos 
casamentos prematuros são 
trazidas experiências de jo-
vens e adolescentes na pre-
venção de uniões antes do 
tempo na prevenção de gra-
videzes precoces em tempos 
da pandemia da Covid-19. 
“Neste período nem sempre 
os jovens iam à escola, es-
tão mais livres e os níveis de 
violência doméstica subi-
ram”, explicou a delegada.

Avançou que o próximo 
passo é a publicação de tex-
tos sobre a história do des-
tacamento feminino, mais 
“virados para os 55 anos 

da organização” e a actua-
lização do livro acerca da 
gastronomia moçambica-
na, visando essencialmente 
promover o turismo.

Na vertente da história 
oral, está enquadrado o li-
vro “Memórias dos Comba-
tentes: Da clandestinidade 
à independência nacional”, 
cujo terceiro volume, reu-
nindo testemunho de 14 
guerrilheiros, foi lançado 
recentemente em todas as 
províncias onde o ARPAC 
tem representação.

“A Luta de Libertação 
Nacional também foi um 
acto cultural e é por isso que 
recuámos para os alicerces 
da nossa pátria, as lutas de 
resistência pós-colonial e 
foi evoluindo”, disse, dei-
xando ficar uma promessa: 
“pretendemos saber o que 
aconteceu na guerra dos 16 
anos”. 

Dança “xigubo” tem sido alvo de muitos estudos

Sónia Ajuda

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ISABEL MARIA 
ADOZINDA FUMO

FALECEU
O Presidente, Vice-Presidente, Juí-
zes Conselheiros, Secretário-Geral 
e funcionários do Tribunal Supremo 
participam com profundo pesar e consternação o fale-
cimento da Srª ISABEL MARIA ADOZINDA FUMO, mãe 
do Dr. Henrique Carlos Xavier Cossa, Juiz Conselhei-
ro do Tribunal Supremo, ocorrido no dia 31/12/2021, 
na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza amanhã, domingo, dia 2/1/2022, às 11.00 horas, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório 
na capela do HCM, às 10.00 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

ISABEL MARIA ADOZINDA 
FUMO

(Avó Adozinda)

FALECEU
Seu genro Zeferino Cavele, esposa Rita Cavele, netos e bisnetos co-
municam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico 
de sua mãe, avó e bisavó ISABEL MARIA ADOZINDA FUMO, ocorrido no dia 31/12/2021 em 
sua residência, vítima de doença prolongada, cujas cerimónias fúnebres terão lugar no 
dia 2/1/2022, antecedidas de missa de corpo presente na capela do HCM, às 10.00horas. 
Paz à sua alma.

ISABEL MARIA ADOZINDA 
FUMO

(Avó Adozinda)

FALECEU
Seus filhos Zacarias e esposa, Rita e esposo, Avelino, Henriques e 
esposa, Salomão e esposa, Paulina, netos e bisnetos comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico de sua mãe ISABEL MARIA 
ADOZINDA FUMO, ocorrido no dia 31/12/2021 em sua residência, vítima de doença pro-
longada, cujas cerimónias fúnebres terão lugar no dia 2/1/2022, antecedidas de missa de 
corpo presente na capela do HCM, às 10.00horas. Paz à sua alma. 

JAIME 
ABRAHAMO 

GUAMBE
FALECEU

Seus filhos Sara, Lúcia, Jacinta, Célia, Olga e Jai-
mito, genros, netos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento 
de JAIME ABRAHAMO GUAMBE, ocorrido no dia 
30/12/2021, no Hospital Distrital de Inharrime, víti-
ma de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
2/1/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério da Vila-
-sede de Inharrime, antecedido de velório na sua 
residência. Paz à sua alma.        13365
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

ULTIMAMENTE tem havido debate, no seio da classe intelectual, sobre a utilização do 
verbo “abater”, para referir-se aos insurgentes postos fora de acção em Cabo Delgado 
pelas Forças Armadas de Defesa e Moçambique, em parceria com as ruandesas e as da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral.

Algumas pessoas consideram não ser correcto usar este verbo para referir-se 
a pessoas, tendo em conta que o vocábulo “abater” está desprovido do traço “mais 
humano”, ou seja pode se referir a plantas, animais ou objectos inanimados e não a 
pessoas.

Portanto, “Da Consulta à Gramática” procurou ver o que diz o léxico da língua 
portuguesa sobre este verbo, o seu campo semântico e sua regência, considerada pela 
gramática como a relação de subordinação que se estabelece entre um determinado 
verbo e seus complementos (directo ou indirecto). 

Esta relação sintáctica de dependência que se estabelece entre o verbo — termo 
regente — e o seu complemento — termo regido, é que determina se uma preposição 
é necessária para ligar o verbo a seu complemento.

Alguns leitores têm-nos contactado sobre a questão da regência, pois para saber se 
determinado verbo é transitivo ou intransitivo e que preposição requer não é tarefa 
fácil para quem quer que seja. Mesmo os especialistas da Linguística Textual por vezes 
cometem falhas na selecção da preposição. 

Contudo, é o próprio verbo que nos indica se é transitivo ou intransitivo. O verbo 
“abater” apresenta diversos significados, em algumas situações ele ocorre como 
transitivo, noutras é intransitivo ou pronominal.  Por exemplo, o verbo “oferecer” 
é transitivo. Ele requer os dois complementos (directo e indirecto): A Ana ofereceu 
uma boneca à filha. Desta frase temos “uma boneca” como complemento directo 
e “à filha” como indirecto. O objecto directo requer artigo definido(o, a, os, as) ou 
indefinido(uma, um, umas, uns), enquanto o indirecto é regido por uma preposição 
(a, com, de, por, etc.) Neste caso, a preposição é “a+a (artigo) que resulta “à” filha.

Quanto ao verbo “abater”, do lat.  abbattuĕre, segundo o léxico, é transitivo com 
um amplo  campo semântico: “fazer baixar de posição; fazer cair; derrubar; abaixar; 
arruinar; matar;  prostrar deduzir de (uma importância); descontar, etc. 

- Um grande criador de gado de Magude abateu 10 cabeças para a festa de fim de 
ano para a sua comunidade(matar) 

- O remate de Cristiano Ronaldo abateu o guarda-redes! (fazer cair)
- A Polícia de protecção abateu assaltantes à mão armada;(matar)
- Os camponeses abateram algumas árvores de fruta num terreno árvore;(derrubar)
-A Polícia Municipal abateu 100 cães vadios na cidade de Maputo;(matar)
Como verbo intransitivo e pronominal  significa: cair;  desabar; Terreno(ceder);  

perder as forças; ficar deprimido; humilhar-se. Vejamos alguns exemplos:
- Temos de reforçar o tecto para não se abater sobre nós…
- O Governo decidiu abater 10 por cento nos preços dos produtos da 1ª necessidade;
- A tempestade abateu a nossa horta com força, quase que perdemos tudo!
- Várias árvores abateram-se sobre carros estacionados na via pública. 
 -Jorge, não se abata por isso porque todos os problemas têm solução.
Tal como podemos ver quer no primeiro conjunto de exemplos, quer no segundo, 

o vocábulo “abater” poder ser utilizado quer no contexto em que se trata de seres 
humanos, quer de outros nomeadamente árvores, animais e outros. O que significa 
que termos gramaticais não nos parece errado dizer que as forças de defesa “abateram 
um grupo de bandidos”.

A regência do verbo “abater”

O Cantinho
 da Escrita

“O 
Livro para 
a Infância 
Kanova e o 
Segredo da 
Caveira, de 
Pedro Perei-

ra Lopes, e os Desafios da Tra-
dução Português/Changana”, 
é o título duma dissertação de 
mestrado há dias defendida 
pela professora Elaine Lima, na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), no Brasil. 

Para esta tese de Mestrado, 
o livro de Pedro Pereira Lo-
pes e Walter Zand teve que ser 
traduzido de português para a 
língua xichangana por forma a 
permitir uma reflexão sobre os 
desafios da tradução nas línguas 
bantu.

A dissertação, orienta-
da pelas professoras brasileira 

Eliane Debus e moçambicana 
Ezra Nhampoca, foi defendi-
da no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da 
Tradução, da UFSC.

O trabalho está ainda vin-
culado ao projecto mais amplo 
denominado “De Lá Para Cá: As 
literaturas africanas de língua 
portuguesa para infância pu-
blicadas no Brasil no período de 
2013 a 2018”, coordenado por 
Eliane Debus, que este ano, com 
o realizador brasileiro Renan 
Rocha, levou ao cinema o do-
cumentário “Paulina Chiziane: 
Do mar que nos separa à ponte 
que nos une”.

Segundo Elaine Lima, a 
pesquisa apresenta informações 
sobre alguns aspectos históri-
cos, literários e culturais de Mo-
çambique e, no mesmo sentido, 

faz um recorte da escrita, em 
particular para a infância. 

Assim, continuou a pro-
fessora, permearam-se dados 
sobre a evolução da literatura 
moçambicana e, a partir deste 
ponto, abordou-se a sua im-
portância para as letras no Bra-
sil. 

“Além desses aspectos, 
trouxemos a contribuição dos 
estudos da tradução com pes-
quisas académicas sobre as-
pectos ligados às línguas e cul-
turas”, disse, explicando que 
foi assim que abordou idiomas 
de origem bantu falados em 
Moçambique, em particular o 
xichangana, através da tradu-
ção do livro de Pedro Pereira 
Lopes “Kanova e o Segredo da 
Caveira”.

“É importante trazer ao co-

nhecimento do Brasil a diversi-
dade e o respeito a essas línguas 
e culturas. Temos muitos estu-
dos sobre as literaturas africanas 
e suas contribuições para o nos-
so povo”, justificou Lima.  

A docente contou que co-
meçou a trabalhar com o xi-
changana depois de alguns 
contactos mantidos com os 
professores Ezra Nhampoca e 
Etelvino Guilla, da Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM). 
“Eles nos conduziram com 
conhecimentos para que esse 
trabalho se efectivasse”, recor-
dou.

Neste sentido, considera o 
estudo das literaturas africa-
nas nas terras do samba, em 
particular para infância, como 
sendo crucial para compreen-
der a história e o quotidiano 

brasileiro, facto que levou o 
cenário político a implementar 
neste país lusófono a Lei 10.639 
de 2003.

Esta legislação cria a obriga-
toriedade do ensino da cultu-
ra africana e afro-brasileira na 
educação básica, promovendo 
assim um ensino com muitos 
conhecimentos, questiona-
mentos e aprendizagens sobre 
a cultura. 

“As literaturas africanas 
proporcionam momentos de 
reflexão, uma experiência esté-
tica fundamental para que todos 
se apropriem, além de trazer 
histórias tocantes de compro-
misso e comprometimento de 
representação da cultura, valo-
rização e costumes necessários 
para conhecimento e respeito 
de todos”, explicou.

CARMEN AMBRÓSIO BASÍLIO*

CAPÍTULO I

Eu sou chinesa...

Os meus irmãos têm a cor negra. Por vezes me pergunto a razão 
pela qual tudo isso surgiu em minha vida. Na verdade eu não sei 
quem sou. Desconheço a minha origem.

Muitos me julgam, sem a curiosidade de saber da minha 
situação. Eu choro quando os meus colegas da escola riem-se da 
minha aparência.

Tento conversar com a minha mãe, ela não tem muito tempo 
para nos ouvir, mas eu entendo ela tem muito que resolver.

Sempre sonhei com um futuro melhor.
Um belo dia bem cedo a minha mãe acordou e cumpriu com 

os seus afazeres domésticos, saio de casa bem cedo como de 
costume, ela aqueceu a água para o Jaime e o Afonso tomaram 
o banho e o chá antes de irem a escola, pois entram às 6 horas 
e trinta minutos e têm que percorrer uma longa distância até à 
escola.

Eles saem da escola directamente para casa. 
Praticamente fazemos uma troca, quando eles voltam eu vou à 

escola.
A nossa mãe ensinou-nos muito bem que devemos ser 

organizados para que a nossa vida tenha um rumo estável portanto, 
tentamos usufruir dos pequenos ensinamentos enquanto ainda 
os temos.

A vida entre laços fatais

Continua...

DE PEDRO PEREIRA LOPES E WALTER ZAND

Livro infantil moçambicano 
usado para tese de mestrado

O OBJECTO da dissertação em causa, “Kanova e 
o Segredo da Caveira”, escrito por Pedro Perei-
ra Lopes e ilustrado por Walter Zand, é o quinto 
volume da série “Contos de Moçambique”, da 
editora brasileira Kapulana. 

É uma narrativa sobre um mambo de Mo-
peia, que não está contente com as coroas no 
seu guarda-roupa e envia alguns meninos do 
seu reino para encontrar materiais para uma 
nova coroa.

Um deles é Kanova que, com a ajuda de uma 

caveira falante, passa por aventuras na busca de 
materiais dignos de uma coroa real.

A obra, entrou no Plano Nacional de Leitu-
ra Portugal 2017, sendo recomendada para o 5.º 
ano, e foi distribuída pelas bibliotecas públicas 
do Estado de São Paulo, no Brasil. 

Teve uma tradução para o castelhano mas a 
edição nunca saiu. 

Por seu turno, Elaine Lima é mestre em Es-
tudos da Tradução da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Fez graduação em Tecnologia 

Educacional e em Pedagogia pela Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI). 

É especialista em Prática Psico-pedagógica 
Interdisciplinar e Gestão Escolar, professora de 
educação básica, actuando na educação infantil 
no Município de Florianópolis. 

É também membro do Grupo de Pesquisa em 
Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Media-
ção Literária (LITERALISE), da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.

Sobre “Kanova” e Elaine Lima

A defesa foi no formato virtual

Capa de “Kanova e o Segredo da Caveira” Elaine Lima

Acesse: https://t.me/Novojornal
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J
Á são oito jogadores da se-
lecção cabo-verdiana que 
testaram positivo para o 
SARS-CoV-2, a oito dias do 
início do Campeonato Afri-

cano das Nações (CAN), infor-
mou ontem a Federação Cabo-
-verdiana de Futebol (FCF). 

O órgão máximo do futebol 
cabo-verdiano informou em 
comunicado que foram realiza-
dos mais testes de despistagem 
à Covid-19 e os resultados indi-
caram oito jogadores a acusa-
rem positivo.

Vozinha, Márcio da Rosa, 
Ponck, Kenny Rocha e Garry 
Rodrigues, foram de imediato 
colocados em isolamento, não 
apresentando quaisquer sinto-
mas.

Os elementos técnicos e os 
jogadores que testaram negati-
vo voltaram a fazer novo teste 
PCR, tendo sido detetado mais 
dois casos positivos, os jogado-
res Keven Ramos e Jeffry Fortes, 
que também foram isolados.

Nos testes realizados na 
quarta-feira, a FCF adiantou 
que o treinador-adjunto Hum-
berto Bettencourt também 
acusou positivo à Covid-19, 

Selecção de Cabo Verde
regista oito positivos

juntando ao defesa Stopira, que 
foi o primeiro a ser infectado na 
comitiva cabo-verdiana.

Devido a casos positivos de 
Covid-19 também na selecção 

marroquina, foi cancelado um 
jogo particular com Cabo Ver-
de, que estava previsto para 
ontem, bem como o estágio 
da selecção cabo-verdiana na-

quele país do norte de África.
A selecção vai continuar a 

treinar na cidade da Praia até à 
data (por definir) do embarque 
para Yaounde, nos Camarões.

A CAN-2021 arranca em 
9 Janeiro e Cabo Verde está no 
Grupo “A”, tendo como adver-
sários Etiópia, Burkina Faso e 
os anfitriões dos Camarões.

O PRESIDENTE da Guiné-Bissau, Umaro Sis-
soco Embaló, entregou quinta-feira a bandeira 
do país ao capitão da selecção de futebol, Jonas 
Mendes, no âmbito dos preparativos para a ter-
ceira participação no CAN, nos Camarões. 

Na cerimónia, no Palácio da Presidência, 
Umaro Sissoco Embaló pediu empenho e disci-
plina aos jogadores guineenses e ainda afirmou 
que a selecção de futebol constitui “um orgulho 
e factor de unidade” do país.

“Peço-vos que sejamos uma selecção dis-
ciplinada e exemplar no CAN. Estão de para-
béns pela terceira participação consecutiva da 
Guiné-Bissau. Há 20 anos, ninguém acreditava 
que a Guiné-Bissau fosse capaz de alcançar esta 
proeza”, defendeu o chefe de Estado guineense.

Embaló sublinhou a importância da obser-
vância das regras de uma competição de fute-
bol e salientou que “perder faz parte”, embora 
tenha confiança nos 24 jogadores convocados 
pelo seleccionador Baciro Candé.

“Se a Guiné-Bissau se apurar para os oita-
vos-de-final eu vou assistir aos jogos dos Djur-

tus nos Camarões”, disse Embaló, referindo-se 
ao nome pelo qual é conhecida a selecção gui-
neense de futebol.

O presidente guineense aproveitou a ocasião 
para esclarecer que o Governo “criou todas as 
condições” para que o país possa ser represen-
tado “de forma condigna na CAN” e que a an-
gariação de fundos em curso é uma iniciativa da 
Federação de Futebol da Guiné-Bissau.

O seleccionador guineense divulgou a lista 
de 24 jogadores que vão estar no CAN integra-
dos no Grupo “D” ao lado do Egipto, Nigéria e 
Sudão, com quem abre as “hostilidades” no dia 
11 de Janeiro, na cidade de Garoua, norte dos Ca-
marões.

A selecção guineense realiza um período de 
estagio em Bissau e deverá seguir para os Cama-
rões na próxima quarta-feira.

A 33.ª edição do CAN inicia no dia 9 deste 
mês.

domingo.
Guiné Bissau é a única selecção dos PALOP a 

marcar presença no CAN.

Presidente guineense 
incentiva “Djurtus”

JOSÉ Peseiro foi anunciado 
como novo seleccionador da 
Nigéria, assumindo o cargo 
apenas após a realização do 
CAN, avançou a federação de 
futebol do país.

“Após consideração cui-
dadosa de um memorando 
apresentado pelo presidente do 
Sub-comité Técnico e de De-
senvolvimento, o Comité Exe-
cutivo endossou uma proposta 
para a nomeação do Sr. José 

Peseiro como o novo treinador 
principal das Super Águias, 
após o fim da relação com o Sr. 
Gernot Rohr”, avançou a fe-
deração nigeriana de futebol, 
num comunicado publicado na 
rede social Facebook.

O organismo salienta ain-
da que o trabalho do treinador 
português vai começar já no 
CAN, no qual desempenhará 
outras funções, uma vez que 
Augustine Eguavoen foi no-

meado técnico interino até ao 
final da prova.

“O Comité decidiu que o Sr. 
Augustine Eguavoen, nomeado 
o técnico interino, conduzirá 
as Super Águias para a AFCON 
2021 (CAN) nos Camarões, com 
o Sr. Peseiro a desempenhar 
apenas o papel de Observador. 
Foi unanimemente acordado 
que a AFCON é um bom cami-
nho para o Sr. Peseiro iniciar 
uma relação de trabalho com 
o Sr. Eguavoen, que voltará 
à função de Director Técnico 
(chefe imediato do Sr. Peseiro) 
após a competição”, acrescenta 
a missiva.

José Peseiro, de 61 anos, es-
tava parado desde Agosto deste 
ano, quando abandonou o car-
go de seleccionador da Vene-
zuela, posição que assumiu em 
Fevereiro de 2020. No currícu-
lo, o treinador luso conta com 
passagens pelo Nacional, Bra-
ga, F. C. Porto, Sporting, entre 
outros.

DEPOIS DO CAN

Peseiro vai assumir
comando da Nigéria

José Peseiro vai treinar as “Super Águias”, mas só depois do CAN

O ANO futebolístico pelo velho 
continente não poderia iniciar 
da melhor forma. Na Inglater-
ra, onde para muitos “habita” 
o futebol mais espectacular do 
mundo, há dois clássicos em 
Londres. Esta tarde, às 14.30 
horas, o Arsenal recebe o 
Manchester City e amanhã às 
18.30horas será a vez do Chel-
sea bater-se com o Liverpool 
em jogos da 21.ª da I Liga ingle-
sa. É caso para dizer que a ca-
pital inglesa estará ao rubro nos 

primeiros dois dias de 2022.
O Arsenal, como há muito 

não se via está a fazer um cam-
peonato dentro daquilo que 
habituou aos seus adeptos e do 
seu histórico, como equipa ha-
bituada a grandes conquistas. 
Para testar esse bom momento 
terá uma prova de fogo, nada 
mais nada menos que o actual 
líder da “Premier League”. Os 
“citzens” não perdem há 11 jo-
gos e por estas alturas vão lide-
rando de forma folgada com 50 

pontos, mais oito que o Chelsea 
e sete que o Liverpool, segun-
do e terceiro classificados. Em 
quarto lugar, com 35 pontos, 
está um Arsenal, que vem pra-
ticando um futebol vistoso e 
que a avaliar pelas exibições 
anteriores já deu mostras que 
pode causar dissabores aos 
“citzens”.

Para amanhã a noite, no 
jogo que fecha um domin-
go de muito futebol por terras 
inglesas, está reservado esse 

apetecível Chelsea-Liverpool, 
um embate directo na luta 
pelo segundo lugar. Com mais 
um ponto que os “Reds”, os 
“blues” defenderão em casa 
esse estatuto e terão que de-
monstrar o máximo empenho 
se quiserem sair com os três 
pontos, já doutro lado está um 
adversário ferido no orgulho e 
na alma após desaire na ronda 
anterior no campo do Leicester 
City. 

A jornada 20 fecha na se-
gunda-feira com o Manchester 
United a receber, a partir das 
19.30 horas, a visita do Wol-
ves. Os “Red Devills” ocupam 
a sétima posição com 28 pon-
tos e precisam de vencer para 
não deixar fugir o “pelotão” da 
frente.

Outros jogos da ronda: 
Leicester City-Norwich City, 
Watdfor-Tottenham, Crystal 
Palace-West Ham, Brentford-
-Aston Villa, Everton-Bri-
ghton, Leeds-Burnley e Sou-
thampton-New Castle.

REAL À PROVA 
EM GETAFE 
O Real Madrid, líder isolado 

da Liga espanhola, inicia o ano 

jogando amanhã às 15.00 horas 
no reduto do Getafe em jogo da 
20.ª jornada.

Os “merengues” somam 
46 pontos, enquanto o Getafe 
ocupa a 16.ª posição com 15. 

O Sevilha, segundo classi-
ficado com 38, entra em acção 
às 22.15horas frente ao Cadiz 
no 19.º lugar com 14. Apesar 
de estarem muito abaixo na 
classificação Getafe e Cadiz são 
adversários que em casa costu-
mam criar calafrios as equipas 
grandes. 

O Barcelona, que dá mos-
tras de estar a subir de forma, 
apresenta-se no campo do 
Mallorca a partir das 22.00 ho-
ras. Uma vitória dos “catalães”, 
que à entrada para esta ronda 
ocupam o sétimo lugar com 28 
pontos, pode elevá-los para o 
quarto lugar caso Real Sociedad 
, Atlético Madrid e Rayo Valle-
cano percam pontos. 

Nota ainda para o embate 
entre o Atlético e o Rayo Valle-
cano a partir das 17.15 horas.  

Outros jogos: Elche-Gra-
nada, Deportivo Alavés-Real 
Sociedad, Villarreal-Levante e 
Osasuna-Athletic Bilba.

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

“Clássico” em dose dupla

Arsenal à procura de travar o líder City

UMA semana depois do triunfo 
na Taça de Portugal, o FC Porto 
voltou a vencer o Benfica, desta 
feita em jogo da 16.ª jornada da 
Liga, por 3-1.

No Dragão, Fábio Vieira abriu 
o marcador aos 34 minutos, e três 
minutos depois Pepê fez o 2-0.

No recomeço da partida após 
o intervalo, logo no primeiro mi-
nuto, Yaremchuk ainda reduziu 
para as águias, mas Taremi fez o 
3-1 final à entrada para os últimos 
20 minutos, já depois da expulsão 
de André Almeida, aos 48 minu-
tos.

Com este resultado, o FC Por-
to mantém-se na liderança do 
campeonato português, com os 
mesmos 44 pontos do Sporting. 
O Benfica está em terceiro, agora 
a sete pontos dos dois rivais.

Porto segura a liderança

Fábio Vieira abriu caminho à vitória do Porto

FEZ no dia 29 de Dezembro oito anos que ocorreu o fatídico acidente 
que mudou radicalmente a vida de Michael Schumacher e de todos os 
seus familiares. 

Nesse trágico dia, o antigo piloto de Fórmula 1 encontrava-se na 
estação de esqui de Méribel, em França, quando sofreu um grave aci-
dente que o deixou às portas da morte e com graves lesões cerebrais. 
Um cenário que até aos dias de hoje “assombra” a família Schumacher.

Passados oito anos desde a tragédia, a verdade é que pouco se sabe 

INTERNAMENTO DE MICHAEL SCHUMACHER

Oito anos de incertezas
sobre o estado actual do heptacampeão mundial de Fórmula 1 (1994, 
1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). O círculo mais íntimo do anti-
go piloto mantém secretismo total sobre a situação clínica de Michael 
Schumacher. Foram precisos 254 dias para sair do hospital e regressar à 
sua casa, em Lausanne, na Suíça, onde ainda permanece.

As mais recentes actualizações sobre o alemão deram-se, ainda que 
sem grandes revelações, no documentário “Schumacher”, que se es-
treou em Setembro deste ano e contou com declarações exclusivas da 
mulher do antigo piloto, Corinna, e dos seus filhos Gina e Mick, que 
este ano completou a sua primeira temporada na Fórmula 1 pela Haas.

“Tenho saudades do Michael todos os dias. Mas ele está cá, está di-
ferente, mas está. Ele mostra-me toda a sua força diariamente”, disse 
Corinna, no documentário. “O acidente foi mesmo azar, todo o azar 
que uma pessoa possa pode ter na vida”, frisou, explicando, depois, 
como a família lida com a situação. “Tentamos seguir em frente en-
quanto família, da mesma forma que o Michael queria e ainda quer. 
Vivemos todos juntos, em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que é 
possível para que o Michael melhore e se sinta confortável.”

Apesar do longo período fora das corridas, Michael Schumacher 
continua a ser, a par de Lewis Hamilton, o piloto com mais títulos 
mundiais conquistados, recorde que este ano esteve perto de se tornar 
um exclusivo do britânico - que acabara por ver o título de campeão 
do mundo escapar para as mãos de Max Verstappen, na última prova 
do ano.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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decidimos nada. Para a sema-
na vamos reunir a nível da di-
recção para decidir. O próprio 
Mussá Osman não está com-
pletamente descartado, mas é 
claro que há outros nomes, mas 
por enquanto os seus adjuntos, 
Juma, Tchotócho e Donaldo é 
que estão a preparar a equipa 
até novas ordens”, vincou.

Patrício Canda falava ao 
“Notícias” na manhã de on-
tem à margem da cerimónia 
de recepção de novos equipa-

mentos de um parceiro para a 
épcoa-2022. Trata-se de dois 
pares completos de equipa-
mentos, um principal e outro 
alternativo.

“Queríamos agradecer o 
gesto desta empresa parceira já 
há muitos anos. Com este apoio 
tudo faremos para elevarmos 
o nome do Matchedje. Este é 
um clube histórico e todos nós 
sabemos qual é o seu lugar, o 
Moçambola. É neste contexto 
que apostamos forte no regres-

so ao Campeonato Nacional, 
em 2023. Aliás, o foco este ano 
é a qualificação ao Moçambola, 
apesar de virmos de uma lon-
ga paragem de dois anos sem 
competir”, adiantou.

Monir Abdul, represen-
tante da empresa doadora do 
equipamento ao Matchedje, 
vincou que o apoio é no âm-
bito da responsabilidade so-
cial corporativa e enquadra-se 
igualmente na parceria de lon-
ga data que a instituição que 

representa mantém com os 
“militares”.

“Sentimo-nos honrados 
por nos juntar a um clube po-
pular e tão querido nas comu-
nidades como o Matchedje. 
Penso que haverá ganhos mú-
tuos, pois eles irão promover 
a nossa marca e nós a deles”, 
sublinhou Monir Abdul.

Refira-se que o Matchedje, 
duas vezes campeão nacional 
(1987 e 1990), não participa do 
Moçambola desde 2013.

O 
MATCHEDJE de Ma-
puto já trabalha rumo 
à temporada-2022 
mas ainda sem o su-
cessor de Mussá Os-

man, treinador que viu o seu 
contrato a não ser renovado 
depois de expirado a 3 de De-
zembro último, ao cabo de sete 
meses no cargo.

Os “militares” abriram as 
“oficinas” a última segunda-
-feira, tendo no dia seguin-
te iniciado efectivamente os 
trabalhos no terreno, mais 
concretamente no seu campo 
situado no bairro Patirce Lu-
muba, na Matola. 

Neste momento, segundo o 
presidente da colectividade, o 
plantel trabalha sob ordens do 
trio formado por Juma, Tchot-
chó e Donaldo, os três ex-ad-
juntos de Mussá Osman que se 
desvinculou.

Canda avançou que o plan-
tel deste ano será composto por 
um máximo de 25 jogadores, 
sendo que os que estiverem 
vinculados aos clubes, mas 
sem espaço no plantel serão 
emprestados a alguns clubes 
da capital, com destaque para o 
Nacional de Maputo, emblema 
que goza de boas relações com 
os “militares”. O presidente do 
Matchedje promete o nome do 
próximo timoneiro da equipa 
principal nas próximas sema-
nas.

“Neste momento ainda não 

Matchedje já prepara 2022 

O BORDÉUS, de Mexer, bate-se amanhã (14.45 
horas) no campo do Brest em jogo dos 16 avos-
-de-final da Taça da França. 

O Bordéus chega a esta eliminatória depois de 
ter eliminado o Les Jumeaux M’Zouasia da quinta 
divisão, uma equipa da Ilhas francesas, por 10-0. 
A tarefa agora é bem mais difícil, visto que jogará 
com o Brest, um adversário também da I Liga.

Para a Liga francesa, a turma do “central” 
moçambicano não guarda boas recordações, já 
que foi derrotado em casa (1-2). Aliás, o Brest está 
melhor classificação na Ligue 1, ocupando o 12.º 
posto com 25 pontos, enquanto o Bordéus é 17.º 

com 17.
Todavia, para apurar-se para esta fase, o Brest 

sofreu para eliminar o Dinah-Léhon FC da quin-
ta divisão, tendo sido preciso recorrer as grandes 
penalidades. 

O Lille, de Reinildo, só entra em acção na 
“Coupe France” para medir forças com o Lens da 
I Liga.

Para chegar a esta eliminatória, o Lille eli-
minou o Auxerre (3-1), enquanto Lens afastou o 
Stade Poitiven da quinta divisão (0-1).

Na liga francesa, o Lille ocupa a oitava posição 
com 28 pontos, e o Lens é nono com 27.

Mexer inicia o ano com o destino na Taça da França 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Mexer abre ano
jogando pelos “oitavos”

SALVADOR NHANTUMBO

OS nadadores Matthew 
Lawrence e Denise Donelly, 
respectivamente dos Clu-
bes Barracudas e Tubarões 
de Maputo, apresentam-se 
com melhor performance 
avaliadas as suas marcas, ou 
seja, os resultados nacionais 
e internacionais e progres-
são comparativamente aos 
restantes atletas, em mas-
culinos e femininos, inde-
pendentemente do escalão 
etário, na época 2020/2021.

Abaixo destes nadado-
res, dois apresentam-se 
como expoentes que já des-
pontam e prometem muito 
nas próximas temporadas. 
Trata-se do recordista Cley-
ton Munguambe, do Tu-
barões, e Alícia Mateus, do 
Clube Golfinhos de Maputo.

Filho de mãe moçam-
bicana e pai sul-africano, 
Matthew Lawrence, atleta 
júnior do Barracudas, foi o 
atleta que mais se destacou 
durante a época 2020/2021.

Foi o melhor atleta - 
teve a melhor pontuação 
em masculinos - no últi-
mo Campeonato Nacional 
de Verão, que se realizou 
em Abril último, na Piscina 
Olímpica do Zimpeto, no 
Município de Maputo. Nessa 
altura, era atleta da Acade-
mia Marlins Moçambique e 
fez 672 pontos, contra 615 
de Justino Pale, do Golfi-
nhos. Esteve também em 
evidência nas provas orga-
nizadas pela Associação de 

Natação da Cidade de Ma-
puto.

Não participou no Cam-
peonato Nacional Indivi-
dual, que aconteceu em 
Dezembro na Piscina Rai-
mundo Franisse, na cidade 
de Maputo, isto porque in-
tegrou a Selecção Nacional 
que fez parte dos Jogos do 
AUSC, que se realizaram no 
mesmo mês, no Lesotho. 

Manteve intactos os seus 
melhores tempos nos 50 
e 100 metros livres e ma-
riposa, bem como nos 50 
bruços, nalgumas das quais 
fixou recordes nacionais. 
Matthew Lawrence me-
lhorou, no “Nacional” de 
Verão, nos 50 bruços, o seu 
anterior máximo de 29,62 
segundos para 29,60.

Trouxe cinco medalhas 
dos Jogos do AUSC, nomea-
damente três de ouro e duas 
pratas, que se consubs-
tanciam na melhoria ainda 
mais das suas marcas. Os 
ouros foram obtidos nos 50 
bruços (29,51 segundos), 50 
(24,65 segundos) e 100 ma-
riposa (55,72 segundos), e as 
pratas nos 50 (23,71) e 100 
livres (52,02). Os tempos de 
50 e 100 livres e 50 maripo-
sa correspondem a recordes 
nacionais de categoria.  

Matthew Lawrence teve 
mais uma participação in-
ternacional, nomeadamen-
te o  Campeonato Africano 
de Seniores e Juniores, em 
Acra, Gana, em Outubro, 
no qual conquistou a única 
medalha de prata que Mo-

çambique amealhou, isto 
nos 50 metros mariposa, 
com o tempo de 25.09 se-
gundos.

Matthew Lawrence ain-
da integrou as equipas de 
estafetas que conquistaram 
bronze nas estafetas 4x100 
livres e estilos e 4x200 li-
vres, conservando desse a 
melhor pontuação-FINA em 
masculinos. 

Enquanto isso, Denise 
Donelly, nadadora sénior do 
Clube Tubarões do Maputo, 
que reside na Itália (filha de 
mãe moçambicana a pai ita-
liano), mantém a sua per-
formance acima das restan-
tes atletas do seu escalão e 
das categorias relativamen-
te inferiores pelas melhores 
marcas nas provas que mais 
nada, designadamente 50 e 
100 metros costas e mari-
posa. 

Foi a melhor nadadora - 
teve a melhor pontuação em 
femininos - no “Nacional” 
de Verão. Fez 556 pontos, 
contra 536 de Alícia Mateus, 
nadadora júnior do Golfi-
nhos de Maputo, por sinal 
a nova expoente em femi-
ninos. 

Apesar de não ter batido 
recordes ao longo da época, 
e de não ter participado no 
“Nacional” Individual - du-
rante o campeonato esteve 
a participar no “Mundial” 
de Piscina Curta, em Abu-
-Daby, em Emirados Árabes 
Unidos-, Donelly conserva 
o estatuto pelas melhores 
marcas e melhor progres-

são. Melhorou a sua marca 
em Abu-Daby. Teve mais 
uma participação inter-
nacional, no Campeonato 
Africano de Acra, onde em-
bora não tenha conquistado 
medalhas melhorou suas 
marcas e conserva, deste 
modo, a melhor pontuação-
-FINA em femininos. 

CLEYTON E ALÍCIA 
DESTAQUES 
ENTRE OS MAIS NOVOS

Dois nadadores relati-
vamente mais novos estão 
em evidência também pela 
performance (marcas) e 
progressão entre os demais. 
Trata-se de Cleyton Mun-
guambe, nadador juvenil 
do Clube Tubarões, e Alí-
cia Mateus, atleta júnior do 
Clube e Natação Golfinhos 
de Maputo. 

Para além de títulos de 
categoria nos “Nacionais” 
de Verão e Individual, Cley-
ton Munguambe é o me-
lhor recordista nacional em 
masculinos.

No “Nacional” de Ve-
rão, Munguambe fixou três 
novos máximos, nomeada-
mente nos 1.500 livres, em 
que fez 18.14.85 minutos, 
superando o seu anterior 
máximo (18.33.11), feito 
a 28 de Abril de 2017. Nos 
800, o novo máximo está 
fixado em 9.31.04 minutos, 
tendo superado os 9.43.51 
minutos feitos há dois anos. 
Já nos 400 livres melho-
rou o seu máximo, ao fazer 

4.39.79 minutos, contra os 
anteriores 4.40.63 minutos.

Já no “Nacional” Indi-
vidual amealhou quatro re-
cordes em 50 metros livres 
(25,54 segundos), 100 mari-
posa (59,69 segundos), 200 
livres (2.03,65 minutos) e 
estilos (2.23,00).

Em 50 livres, Cleyton 
superou os 25,59 do seu 
colega de equipa, Valen-
tin da Costa, registados a 2 
de Junho de 2018. Nos 100 
mariposa, melhorou o seu 
próprio tempo, que era de  
1.00,61 minuto fixado aos 
27 de Novembro. Fez o mes-
mo nos 200 livres, melho-
rando a sua anterior marca 
que era de 2.04,76 registada 
também em Novembro. Por 
último, nos 200 estilos, su-
perou os 2.23,38 minutos fi-
xados a 14 de Março de 2020 
por Mário Cossa, do Clube 
Naval. 

Enquanto isso, Alicia 
Mateus goza do facto de ter 
sido segunda melhor nada-
dora do “Nacional” de Ve-
rão atrás da Denise Donelly 
e também campeã de cate-
goria.

Apesar de não ter sido 
campeã no “Nacional” In-
dividual, por não ter nadado 
em todas provas recomen-
dadas pelo regulamento, es-
teve à frente das seis provas 
nas quais participou, tendo 
conquistando medalha de 
ouro e tornando-se melhor 
FINA-Point em femininos, 
ou seja, melhor nadadora do 
campeonato.

Matthew Lawrence, Cleyton Munguambe, Denise Donelly e Alícia Mateus são os expoentes que mais se destacam na natação

NATAÇÃO-2021

Quarteto destaca-se

OS hoquistas moçambicanos a militarem 
em Portugal tiveram sortes diferentes no 
sorteio da Taça referente aos 16 avos-de-
-final. 

O Alenquer e Benfica da II Divisão, onde 
joga o goleador Marinho e o guarda-redes 
Igor Vaz, é o que terá, em princípio, o jogo 
mais difícil, visto que pela frente enfren-
tará HC Braga da I Liga. Apesar de não ser 
uma equipa do topo do primeiro escalão, os 
bracarenses estão a realizar um bom cam-
peonato, ocupando o oitavo lugar com 18 
pontos, estando a 16 do líder Porto. Já o 
Alenquer e Benfica é o quinto classificado 
da II Divisão com 19 pontos, estando o Oei-
ras a comandar com 28. Neste momento, o 
internacional pela selecção nacional, é o 
terceiro melhor marcador com 20 golos, só 
superado por Tomás Cardoso do Murches e 
Gonçalo Suissas do Oeiras com 22 e 21 ten-
tos, respectivamente. Sublinhe-se que, 
o Alenquer e Benfica eliminou o SC Mari-
nhense da I Liga nos 32 avos-de-final ao 
vencer por 6-3.  

O Criart T da II Divisão-Zona Sul de Fi-
lipe Nabais ainda aguarda pelo vencedor do 
CAR Taipense da III Divisão e Parede da I 
Liga. Na eliminatória anterior, o Criat afas-

tou o Maia da II Divisão-Zona Norte (2-0). 
A Juventude Pacense, de Bruno Pinto, 

líder da II Divisão, terá pela frente o HA 
Cambra do mesmo escalão, e que deixou 
pelo caminho a Académica de Coimbra, de 
Filipe Vaz. Para transitar para os “16 avos”, 
a Juventude deixou pelo caminho o Fabril 
do Barreiro da III Divisão-Zona Sul ao go-
lear por 9-3. 

O Oliveirense da I Liga, de Nuno Araújo, 
por sua vez, terá pela frente o Calendária da 
II Divisão. Apesar de ser favorita, a turma 
de Oliveira de Azeméis, que ocupa o tercei-
ro lugar com 29 pontos, estando à frente de 
equipas como o Sporting e Benfica, terá que 
esmerar para levar de vencida ao terceiro 
classificado do segundo escalão. 

Já o Sp. Tomar de Pedro Martins também 
da I bate-se fora com o CENAP da III Divi-
são. O Tomar ocupa a sexta posição com 21 
pontos.

O APAC Tojal da III Divisão, clube onde 
está ligado Pedro Tivane Jr, mas aos Sub-13, 
defronta o Juventude de Viana da I Liga. O 
Tomar ocupa o sexto lugar com 21 pontos 
e é claro favorito a vencer este confronto. 

As partidas dos 16 avos-de-final reali-
zam-se a 22 de Janeiro.

HÓQUEI EM PATINS-TAÇA DE PORTUGAL

Nacionais com 
sortes diferentes

Pedro Martins, da Sp.Tomar (esquerda), terá, a prior, tarefa mais acessível

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos 

nossos serviços, contamos consigo em 2022. 

A 
PANDEMIA da Co-
vid-19 condicionou os 
festejos da passagem 
de ano, com novas 
restrições impostas 

ontem em muitos países em 
resposta à nova vaga de infec-
ções devido à variante Ómi-
cron.

Em França, onde um re-
corde de mais de 200 mil novos 
casos da doença em 24 horas 
foi anunciado na quarta-feira, 
as discotecas, encerradas des-
de 10 de Dezembro, manter-
-se-ão de portas fechadas por 
mais três semanas.

Em Paris, onde a máscara 
voltou a ser obrigatória nas ruas 
a partir de ontem, tal como em 
quase toda a região parisiense, 
os estabelecimentos onde se 
vendem bebidas não poderão 
estar abertos além das 02:00 de 
hoje, e amanhã, nos Campos 
Elísios, o fogo-de-artifício e os 
concertos de Ano Novo previs-
tos foram todos cancelados.

Na Grécia, os bares e os res-
taurantes encerraram às 02:00 
na noite de São Silvestre (31 
de Dezembro), o que é já uma 
medida excepcional, porque 
nos outros dias fecham à meia-
-noite. 

Em Espanha, os festejos da 
passagem de ano foram can-

DEVIDO À COVID-19

Festejos do novo ano
afectados por restrições

celados na maioria das regiões 
e nove em cada dez das cida-
des mais populosas do país não 
celebraram as “campanadas”, 
as 12 badaladas da meia-noite 
tocadas pelos sinos das igrejas, 
que assinalam a chegada do 
novo ano, ao som das quais, se-
gundo a tradição, os espanhóis 
formulam 12 desejos ao come-
rem 12 passas de uva.

Só a capital, Madrid, man-
teve uma cerimónia mínima, 
na célebre praça da Puerta del 
Sol, com uma capacidade limi-
tada a sete mil pessoas – com 

máscara – em vez das 18 mil 
que ali se concentraram em 
2019, antes da pandemia.

Na Cidade do México, a 
câmara municipal cancelou 
as celebrações do Ano Novo, e 
Chipre proibiu a dança em lu-
gares públicos.

DISCOTECAS
DE PORTAS FECHADAS 

Na Alemanha, onde as dis-
cotecas continuarão também 
de portas fechadas na passa-
gem de ano, as reuniões pri-

vadas com mais de dez pessoas 
estão proibidas, mesmo para 
pessoas vacinadas e recupe-
radas da doença, embora os 
menores de 14 anos não con-
tem para esse total. Para os 
não-vacinados, o limite desce 
para duas pessoas de agregados 
familiares diferentes.

Estritamente proibida está 
a venda de fogos-de-artifício, 
num país onde habitualmen-
te a chegada do ano novo era 
acompanhada de espetáculos 
de pirotecnia e também bata-
lhas campais “espontâneas” 

nas ruas. Em Berlim, foram 
assinaladas 53 zonas de ex-
clusão, ou pontos de encontro 
habituais de grupos, para evitar 
concentrações.

Na Áustria, um dos países 
europeus mais afectados, em 
Novembro, pela quarta vaga 
da pandemia, vigora ainda um 
confinamento só para os não-
-vacinados, além de outras 
restrições que afectam toda 
a população, como o encer-
ramento dos restaurantes às 
22:00horas, também na noite 
da passagem de ano, por receio 
de uma quinta vaga impulsio-
nada pela variante Ómicron, 
mais contagiosa que as ante-
riores e que é já dominante nas 
infecções detectadas em Viena.

FESTEJOS DE RUA 
CANCELADOS 

Na Hungria, várias cidades 
– como Debrecen, Miskolc ou 
Szeged – decidiram cancelar os 
festejos, de rua, da passagem 
de ano com concentrações po-
pulares para travar a propaga-
ção do coronavírus.

Entre as maiores cidades do 
país, a excepção é Budapeste, a 
capital, cuja câmara não só não 
anunciou novas medidas como 
permitiu o funcionamento do 

tradicional mercado de Natal, 
situado na central praça Vörös-
marty e muito frequentado por 
turistas,

Por sua vez, a câmara da ci-
dade de Nova Iorque autorizou 
a tradicional festa de passagem 
de ano na Times Square, em-
bora impondo limites à capaci-
dade do evento – sendo permi-
tida a concentração de 15 mil 
pessoas – e o uso obrigatório de 
máscara.

Na Rússia, os moscovitas e 
os visitantes da capital não ce-
lebraram a chegada de 2022 na 
Praça Vermelha, que encerrou 
ao público devido às restrições 
sanitárias vigentes na cidade, 
informaram as autoridades lo-
cais.

Na turística ilha de Bali, na 
Indonésia, foi feita uma ad-
vertência geral: qualquer es-
trangeiro apanhado a infringir 
as regras sanitárias durante as 
celebrações do novo ano será 
expulso do país, segundo as 
autoridades.

Na cidade australiana de 
Sydney, houve fogo-de-arti-
fício às 21:00 e à meia-noite, 
como de costume, mediante a 
aquisição antecipada de bilhe-
tes que davam acesso aos vários 
pontos de observação existen-
tes por toda a cidade.

Restrições “apertam” festejos em muitos países
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O PRESIDENTE da Comissão da União Africana, 
Moussa Faki Mahamat, apelou na quinta-feira a 
um “diálogo” entre o primeiro-ministro e o Pre-
sidente somali para encontrar “uma solução po-
lítica” após o agravamento das tensões no país do 
Corno de África.

De acordo com um comunicado da União 
Africana (UA), Mahamat acompanha “com pro-
funda preocupação” a “grave tensão política na 
Somália”, que se intensificou no dia 27, quando 
o Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Far-
maajo ordenou a suspensão dos poderes do pri-
meiro-ministro, Mohamed Hussein Roble.

Após a iniciativa do Presidente - que apontou 
o primeiro-ministro como suposto responsável 
por um caso de corrupção - Roble e vários opo-
sitores acusaram Farmaajo de ter tentado dar um 
golpe de Estado.

O anúncio de Farmaajo foi seguido de um 
visível desdobramento de militares na capital, 
Mogadíscio, com membros das Forças Armadas 
a tentarem impedir o primeiro-ministro de ace-
der ao seu gabinete, localizado no complexo da 
residência presidencial, conhecido como Villa 
Somalia.

Por sua vez, através da rede social Twitter, o 

gabinete de Roble descreveu a decisão presiden-
cial como “uma tentativa fracassada para ocupar 
militarmente o gabinete do primeiro-ministro” 
e de “uma violação da Constituição e de outras 
leis”. As eleições presidenciais deste país, já adia-
das várias vezes, chegaram a ser marcadas para 
10 de Outubro, mas não se realizaram devido a 
desentendimentos políticos.

A câmara baixa do parlamento aprovou em 12 
de Fevereiro a prorrogação do mandato do Pre-
sidente Farmaajo por mais dois anos - que havia 
expirado quatro dias antes -, mas o Senado [câ-
mara alta] considerou a medida como inconsti-

tucional por não ter o consenso das duas câma-
ras. 

O adiamento sistemático das eleições desvia 
a atenção de outros problemas, nomeadamente 
a luta contra o grupo ‘jihadista’ Al-Shabab, que 
controla áreas rurais no Centro e no Sul e quer 
estabelecer um Estado islâmico ‘wahhabi’ (ul-
tra-conservador) na Somália.

O país vive um estado de conflito e caos des-
de 1991, quando Mohamed Siad Barre foi derru-
bado, deixando a Somália sem um governo efec-
tivo e nas mãos de senhores da guerra e milícias 
islâmicas, como o Al-Shabab.(LUSA)

TENSÃO POLÍTICA NA SOMÁLIA

União Africana pede solução baseada no diálogo

POUCOS países registaram um 
ano tão tumultuado como o 
Afeganistão em 2021, e as an-
gústias do país ainda estão lon-
ge de acabar com a proximida-
de de um inverno rigoroso.

O retorno assombroso do 
grupo Talibã ao poder pegou 
todo o mundo desprevenido - 
inclusive os próprios islamistas 
linha-dura - e os afegãos ainda 
têm dificuldade de entender o 
que aconteceu, e o que será do 
futuro. Para os talibãs, o maior 
desafio continua a ser a tran-
sição de uma força insurgente 
para uma entidade política e 
administrativa que possa gerir 
uma nação tão complexa e di-
versa como o Afeganistão.

Para os Estados Unidos e 
seus aliados na NATO, o temor 
é duplo: as condições podem se 
deteriorar a ponto de forçar mi-
lhares afegãos a buscar refúgio 
no exterior, e grupos terroristas 
como a Al-Qaeda podem voltar 
a se instalar no país.

Para os afegãos comuns, 
comida, abrigo e emprego são 
prioritários. Além disso, as mu-
lheres ainda devem suportar 
o impacto das políticas sociais 

opressivas do grupo extremista.
“As consequências da to-

mada [pelos talibãs] foram ca-
lamitosas e imediatas”, escre-
veu Kate Clark em um relatório 
especial para a organização in-
dependente Rede de Analistas 
do Afeganistão (AAN, na sigla 
em inglês).

O grupo Talibã, ela argu-
menta, “não tinha planos sobre 
como poderia fazer o Estado 
afegão funcionar sem a ajuda 
internacional, uma conse-
quência bastante previsível da 
sua decisão de lutar pela vitória 
militar”.

“Por outro lado, eles conse-
guiram taxar efectivamente as 
populações sob seus domínios, 
enquanto deixavam os serviços 
públicos inteiramente sob res-
ponsabilidade do governo, das 
ONG e doadores”, acrescentou.

“Agora, no poder... [eles] se 
depararam com receitas gover-
namentais bastante reduzidas 
e têm uma população inteira 
com a qual se preocupar.”

MULHERES E MENINAS 
NA LINHA DE FRENTE
Um dos maiores proble-

mas para os talibãs é o efectivo 
colapso da burocracia estatal. 
Mais de 120 mil afegãos foram 
evacuados nos últimos dias 
caóticos da ocupação nor-
te-americana, a maioria das 
pessoas que trabalha com as 
forças estrangeiras para gerir 
a administração e a economia 
do país extremamente depen-
dente de ajuda externa.

Muitos funcionários civís 
estavam sem receber salários 
por meses antes da retomada 
do Talibã a poder, e não têm o 
menor incentivo para retornar 
ao trabalho, sem saber quan-
do vão receber um salário.

“Fui ao escritório pela 
manhã, mas não havia nada 
a fazer”, disse Hazrullah, um 
técnico de nível médio do Mi-
nistério das Relações Exterio-
res.

“Antes, trabalhava em 
acordos comerciais com nos-
sos vizinhos. Agora, não te-
mos nenhuma orientação so-
bre como proceder. Ninguém 
sabe nada.”

Algumas lideranças do 
Talibã têm-se esforçado para 
apresentar o novo regime 

Afeganistão: um 2021 caótico e futuro incerto

como diferente da linha-du-
ra que caracterizou o seu pri-
meiro período no comando 
do país, entre 1996 e 2001, e - 
pelo menos superficialmente 
- houve algumas mudanças.

Não há nenhuma determi-
nação de que as mulheres te-
rão que voltar a usar a burca, 
por exemplo, ou que deverão 
estar acompanhadas por um 
parente do sexo masculino 
sempre que saírem de casa.

Contudo, com a excepção 
de serviços essenciais como 
a saúde, as mulheres estão 
efectivamente proibidas de 
trabalhar para o governo e as 
meninas de estudar no ensi-
no médio, enquanto o Talibã 
tenta justificar suas decisões 
com base na sua definição dos 
princípios islâmicos.

“É para a própria seguran-
ça delas”, dizem os talibãs, 
que ignoram o facto de que a 

maior ameaça às mulheres e 
meninas, durante anos, vem 
dos próprios islamistas.

Com o Talibã no poder, a 
segurança melhorou, indu-
bitavelmente, mas os ataques 
do braço local do Estado Islâ-
mico vêm aumentando, par-
ticularmente contra a minoria 
xiita do país.

No entanto, é a economia 
claudicante que ditará o fu-
turo do Afeganistão, em um 
momento no qual uma grande 
crise humanitária paira sobre 
o país.

DILEMA DOS DOADORES

Para os activistas humani-
tários, trata-se de uma corrida 
contra o tempo, já que quase 
22,8 milhões de pessoas, ou 
55% da população, enfrentarão 
uma “crise de emergência” ali-
mentar no Inverno que se apro-
xima, segundo o Escritório das 
Nações Unidas para a Coorde-
nação de Assuntos Humanitá-
rios (OCHA, na sigla em inglês).

Ao retomar o poder, o 
grupo Talibã “efectivamente 
matou a galinha dos ovos de 

ouro”, escreveu Clark para a 
AAN, ao se referir ao sistema 
de auxílio que manteve a eco-
nomia afegã de pé.

“Como grupo, suas recei-
tas são agora maiores do que 
quando estiveram na oposição 
armada, mas, como governo, 
essas receitas são muito infe-
riores” que as do governo de-
posto apoiado pelo Ocidente, 
acrescentou.

Mais adiante, tanto o Talibã 
quanto as potências estran-
geiras precisarão chegar a um 
equilíbrio delicado.

Os doadores estão preocu-
pados em ajudar o que consi-
deram um pária internacional, 
enquanto os talibãs acreditam 
que sua vitória não pode ser 
comprometida com a permis-
são, por exemplo, de que as 
mulheres trabalhem.

Ao nível local, algumas 
organizações conseguiram 
contornar o grupo Talibã para 
distribuir suprimentos essen-
ciais directamente aos neces-
sitados.

Por outro lado, os coman-
dantes talibãs insistem que 
têm o direito exclusivo de de-

cidir sobre a distribuição de 
ajuda, o que lhes permite con-
solidar a autoridade e recom-
pensar os mais leais.

Ao nível nacional, o gru-
po não pode ser visto como se 
estivesse a serviço de poderes 
e organizações estrangeiras, e 
sua liderança insiste que deve 
ter o controlo sobre a distri-
buição dos recursos e da aju-
da, o que ainda é inconcebível 
para muitos doadores.

“Se toda a assistência for 
destinada aos mais pobres e 
necessitados, sem discrimi-
nação – o que é muito difícil 
–, isso ainda assim favoreceria 
os talibãs a concentrar seus 
recursos no fortalecimento do 
seu controlo sobre o Estado”, 
escreveu Clark para a AAN, 
para quem o futuro ainda é in-
certo.

“Os benefícios económicos 
decorrentes da paz serão ape-
nas marginais em termos na-
cionais em comparação com os 
prejuízos causados pela perda 
total de recursos do exterior e 
o isolamento com o qual o país 
se depara neste momento”, 
afirmou Clark. - (SWISSINFO)

Combatentes talibãs nas ruas de Cabul
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Ataques matam dezenas 
de civis em Tigray

DEZENAS de civís foram mortos na semana passada por 
ataques aéreos na região em conflito de Tigray, no norte 
da Etiópia, o maior número de vítimas desde Outubro, 
revelou na quinta-feira a agência da ONU para assun-
tos humanitários.Os ataques aéreos entre 19 e 24 de De-
zembro “causaram perdas civís massivas, com dezenas 
de pessoas mortas, tornando-se na ofensiva aérea mais 
intensa e com mais vítimas desde outubro”, afirmou o 
Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das 
Nações Unidas (UNOCHA).Os ataques atingiram as cida-
des de Alamata, Korem, Maychew, Mekoni e Milzat, no 
sul de Tigary, bem como a capital regional de Mekele, in-
formou a UNOCHA, sem precisar detalhes sobre a fonte 
da informação. 

Ministro da Terra
do Malawi preso
por corrupção

O MINISTRO da Terra do Malawi foi preso por corrupção, 
sob suspeita de ter recebido subornos de um empresário 
local para governar em seu favor na concessão de ter-
ras, informou na quinta-feira o gabinete anti-corrup-
ção do país (ACB).No âmbito de uma investigação a um 
empresário local, Zuneth Sattar, e ao seu agente, Ashok 
Kumar Sreedhaan, acusados de pagar subornos para ga-
nhar contratos públicos, a organização anti-corrupção 
descobriu um desfalque relacionado com assuntos da 
terra, explicou a ACB em comunicado. De acordo com o 
mandado de detenção, do qual a agência France-Presse 
obteve uma cópia, o ministro terá recebido um terreno, 
um carro de luxo e 20 mil dólares em dinheiro. No início 
de Dezembro, o ex-ministro das finanças e o ex-gover-
nador do banco central do país também foram presos, 
acusados de manipular as contas do país para obter um 
empréstimo do Fundo Monetário Internacional. 

Quatro mortos 
em protestos no Sudão

QUATRO manifestantes foram mortos a tiros em Om-
durman, um subúrbio a noroeste de Cartum, durante 
uma manifestação que juntou milhares que protestam 
contra o golpe de Estado de Outubro, revelou na quin-
ta-feira um sindicato de médicos pró-democracia. À 
repressão das forças de segurança presentes no local 
junta-se o bloqueio no acesso à Internet e o corte das 
ligações telefónicas, durante a manhã, denunciou o sin-
dicato, que revela ainda a existência de número indeter-
minado de feridos. Protestos semelhantes ocorreram na 
capital e noutras regiões, nomeadamente nas províncias 
de Kassala e Darfur Ocidental, e na cidade costeira de 
Port Sudan. À margem da manifestação, a televisão por 
satélite Al-Arabiya, com sede no Dubai, informou que 
vários dos seus jornalistas ficaram feridos na sequência 
de um ataque conduzido pelas forças de segurança às 
suas instalações. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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