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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.

Matola desobstrui
valas de drenagem

Pesca rende 36 milhões
de meticais em Tete 

Jovem recolhe às celas
por porte ilegal de arma

Prevê-se inundações de campos agrícolasDuas pessoas morreram
vítimas de chuvas em Manica

A ARA-Sul prevê inundação dos campos agrícolas nas zonas baixas do rio Incomáti e con-
dicionamento da circulação rodoviária nos troços Maragra-Machubo, Maragra-Calanga, 
Magude-Chinhanguanine, Magude-Motaze e algumas vias secundárias e terciárias, de-
vido ao incremento do escoamento no rio, podendo atingir o nível de alerta na estação 
hidrométrica em Magude. A ARA-Sul, IP irá ainda incrementar na barragem dos Pequenos 
Libombos a descarga dos actuais 30m3/s para 60m3/s nas próximas 72 horas, de modo a 
criar a capacidade de armazenamento suficiente, controlo de picos de cheias que poderão 
se registar durante o cume da época chuvosa que vai de Dezembro a Fevereiro de 2022. Os 
impactos previstos por este aumento nas descargas, associado aos caudais do rio Movene, 
é o possível condicionamento da travessia dos drifts de Mafuiane (que usualmente permite 
a ligação entre as localidades de Massaca e Mafuiane) e Mazambanine (que usualmente 
permite o acesso à Estação de Tratamento de Água do Umbelúzi e a população dos bairros 
Manguiza e Paulo Samuel Kankhomba). 

PELO menos duas pessoas morreram na sequência das chuvas acompanhadas 
de ventos fortes que, nos últimos dias, fustigaram a província de Manica. As 
vítimas, registadas no distrito de Sussundenga, são dois jovens de 21 e 23 anos 
de idade. O administrador de Sussundenga, Tomas Razão, explicou que um 
dos jovens foi atingido por uma descarga atmosférica na vila-sede do distrito 
tendo perdido a vida no local. O segundo foi arrastado pelas águas na zona 
de Tsetsera quando tentava atravessar um rio. A fonte apela à população para 
observar todos os cuidados nesta época chuvosa para evitar a perda de vidas 
humanas e bens. Dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD) indicam que as intempéries já provocaram a destruição 
parcial e completa de mais de 50 casas. Estima-se que perto de 300 pessoas 
necessitam de kits de abrigo e alimentação. 

O 
NAVIO que vai asse-
gurar a exploração do 
gás natural na Área 4 
da Bacia do Rovuma, 
em Cabo Delgado, já 

se encontra em águas terri-
toriais moçambicanas, desde 
a madrugada de ontem. En-
quanto isso, o Instituto Nacio-
nal de Petróleo (INP) assegura 
que todos os aspectos relativos 
à importação temporária da 
plataforma flutuante Coral-Sul 
FLNG foram obtidos junto das 
autoridades competentes. 

Até ontem, segundo o INP, 
decorria o processo de certifi-
cação do heliporto para a ater-
ragem e descolagem de heli-
cópteros, que transportarão 
as equipas de trabalho e apoio. 
Seguir-se-á, depois, a inspec-
ção de várias componentes da 
plataforma, por uma equipa 
multissectorial, para aferir os 
aspectos de saúde, segurança 
e ambiente, entre outros, e se 
estão também acauteladas as 
questões relacionadas com os 
planos de emergência e pron-
tidão. 

Após a conclusão da an-
coragem, processo que inicia 
logo após a chegada da pla-
taforma à área de produção, 
outra equipa multissectorial 
também liderada pelo INP vai 
efectuar a vistoria à plataforma 
antes da emissão da licença de 
operação, em conformidade 
com o Regulamento de Licen-
ciamento de Infra-Estruturas 
e Operações Petrolíferas n.o 
84/2020, de 18 de Setembro. 
Prevê-se que esta acção ocorra 
até Abril do corrente ano. 

EXPLORAÇÃO DO GÁS NA BACIA DO ROVUMA

Plataforma flutuante
já está em Moçambique

Concluída migração digital

Moçambique já não faz emissões de radiodifusão e televisão analógicas

A chegada da plataforma às 
águas territoriais moçambica-
nas, na Área 4 da Bacia do Ro-
vuma, está em conformidade 
com o cronograma aprovado 
pelo Governo, sendo por isso, 
um marco assinalável na im-
plementação deste projecto, 
cuja Decisão Final de Investi-
mento foi tomada em Junho de 
2017. Prevê-se que o início da 
produção ocorra até meados 

de 2022. 
A plataforma Coral-Sul 

FLNG foi construída, pelas 
concessionárias da Área 4, 
nomeadamente a Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH), com 10% de interes-
se participativo, a MRV com 
70%, a GALP ENERGY e a KO-
GAS, ambas com 10%. 

Realce-se que, a sua cons-
trução, que iniciou em 2018, 

ocorreu em diferentes cen-
tros operativos dispersos pelo 
mundo, sendo que a princi-
pal componente foi construí-
da nos estaleiros da Samsung 
Heavy Industries, na Ilha de 
Goeje, Coreia do Sul. 

A infra-estrutura tem 432 
metros de comprimento e 66 
de largura, chegando a pesar 
mais de 200 mil toneladas re-
sultantes de uma complexa 

composição que inclui 12 mó-
dulos de superfície. 

Este projecto, que re-
presenta um investimento 
de aproximadamente 7 mil 
milhões de dólares norte-a-
mericanos, vai produzir e li-
quefazer 3.37 MTPA (milhões 
de toneladas por ano) de gás 
natural, usando os recursos 
provenientes do reservatório 
Coral Sul.

Saúde revitaliza subsistema comunitário
O MINISTÉRIO da Saúde está a revita-
lizar o subsistema de saúde comunitá-
rio, visando melhorar cada vez mais a 
prestação de serviços sanitários à po-
pulação.

O facto foi partilhado pela directo-
ra nacional-adjunta de Saúde Pública 
no Ministério da Saúde, Benigna Ma-
tsinhe, explicando que actualmente 
existem três subsistemas de saúde, 
nomeadamente o público, privado e o 
comunitário. Os dois primeiros estão 
bem estruturados e o terceiro trabalha 
sem legislação ou norma que oriente as 
suas actividades. 

Falando ao “Notícias”, Matsinhe 
anotou ainda que os actores que inter-
vêm no subsistema comunitário de-
senvolvem as suas acções sem muito 
controlo das autoridades da Saúde ou 
uma organização comum ou ainda pa-
dronizada. 

“Achamos que deveríamos, pri-

meiro, agregar todos os actores comu-
nitários que temos num único grupo, 
com competências bem claras do que é 
que devem fazer, como e onde devem 
fazer e prestarem contas”, disse.

A mesma fonte avança que a Saúde 
está a mapear todos os actores e a es-
tabelecer normas de funcionamento 
para que se possa ter este subsistema 
controlado. 

“Se nós conseguirmos criar este 
mecanismo e sabermos onde é que 
eles se encontram, o que estão a fazer 
e que nos reportem regularmente toda 
a informação vamos conseguir chegar a 
locais onde neste momento não temos 
certeza de estar a oferecer serviços de 
saúde”, disse. 

Esclareceu ainda que, organizan-
do-se este conjunto, ter-se-á uma 
ideia melhor de como está a cobertura 
de serviços de saúde por todos os sub-
sistemas.

Aspectos de importação do navio já foram concluídos

Mais recuperados que
infectados por Covid-19
O NÚMERO de recuperados 1496 superou 
o de novas infecções pelo novo coronavírus
,918, nas últimas 24 horas, num dia em que
a Saúde anunciou a morte de 12 pessoas víti-
mas da Covid-19. 

Nove dos óbitos foram notificados no do-
mingo e três ontem, sendo 10 na cidade de 
Maputo e os restantes nas províncias de Sofa-
la e Tete, segundo consta do comunicado do 
Ministério da Saúde (MISAU) de actualização 
diária da informação relativa à evolução da 
Covid-19.

As vítimas, sete do sexo masculino e cin-
co do feminino, tinham idades compreendi-
das entre 15 e 87 anos. 

De acordo com o MISAU, dos 1496 recu-
perados, 1205 foram declarados na cidade de 
Maputo, 141 em Sofala, 75 em Manica, 61 em 
Nampula, 14 na Zambézia, elevando assim 
para 158.680 o total de pessoas que se viram 
livres da infecção pelo SARS-CoV-2, no país.

Ainda segundo o documento em referên-
cia, a Saúde internou, entre domingo e on-
tem, 52 pacientes com complicações ligadas 

à Covid-19, 30 dos quais na cidade de Ma-
puto e atribuiu alta hospitalar a 31 doentes. 
Assim, 201 enfermos encontram-se actual-
mente a lutar pela vida nos centros de tra-
tamento desta doença e em outras unidades 
hospitalares. 

Em relação às 918 novas infecções, que 
resultam de 2006 amostras testadas em la-
boratórios públicos e privados, mostram que 
a província de Manica contribui com mais 
casos, com 196 episódios, seguida de Sofala 
com 136, Nampula com 108, Gaza com 99, 
cidade de Maputo com 96 e Inhambane com 
93. As províncias de Zambézia, Cabo Delga-
do, Niassa e Tete contribuíram com 40, 36, 34
e três casos, respectivamente.

Entre estas contaminações há 15 pessoas 
de nacionalidade estrangeira, 180 crianças de 
zero aos 14 anos e 85 pessoas com idade igual 
ou superior a 50 anos. 

Com estes dados, o país conta actual-
mente com um cumulativo de 193.371 posi-
tivos, 32.656 casos activos e 2031 óbitos por 
Covid-19. 

O PROCESSO de migração di-
gital acaba de ser concluído no 
país, com o desligamento, a 31 
de Dezembro, de todos emis-
sores analógicos de radiodifu-
são e televisão. 

Assim, Moçambique cum-
priu com a recomendação da 
União Internacional das Tele-
comunicações (UIT), de des-
ligar o sinal analógico para o 
digital, um passo que devia ter 
sido dado em 2015, o que não 
foi possível por razões finan-
ceiras e estruturais. 

Na sequência, o prazo foi 
prorrogado para 2017 e depois 
para 2019. Contudo, só no ano 
passado foi lançado oficial-
mente o sinal de televisão digi-
tal no país. 

Victor Mbeve, Presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração(PCA) da empresa de 
Transporte e Multiplexação de 
Transmissão (TMT), classificou 

o processo, que durou 10 anos,
de positivo, apesar das dificul-
dades enfrentadas durante a
implementação do projecto. 

“Como continente, devía-
mos ter concluído o desliga-
mento, tal como recomendou 
a UTI, mas tivemos este ar-
rastamento, já ultrapassado, 
uma vez que a rede digital está 
operacional em todo o país”, 
disse. 

Segundo Mbeve, grande 
parte da população aderiu ao 
processo, na medida em que 
mais de 400 mil descodifica-
dores foram vendidos. Acres-
centou que a TMT ainda regista 
muita procura pelos aparelhos.

A fonte explicou que a te-
levisão digital é vantajosa por 
permitir uma melhor qualida-
de de som e de imagem, para 
além da boa estabilidade do 
sinal, que não permite os cha-
mados fantasmas, nem chuva.

“Agora os consumidores 
passam a ter uma vasta gama 
de escolhas de conteúdos de 
melhor qualidade, em termos 
de imagem e som. Os utentes 
da plataforma TMT dispõem de 
22 canais oferecidos de forma 
gratuita”, avançou.  A migra-
ção digital decorreu em duas 
fases, sendo que a primeira 
abrangeu emissores analógi-
cos localizados nas províncias 
de Nampula, Tete e cidade de 
Maputo. 

Foram desligados igual-
mente emissores situados em 
Namaacha, Xai-Xai, Vilankulo, 
Chimoio, Quelimane, Ilha de 
Moçambique, Nacala, Pemba, 
Linchiga e Cuamba

A segunda e última fase foi 
implementada em Massinga, 
Marromeu, Monapo, Ribáuè, 
Namialo, Ilha do Ibo, Chiúre, 
Mandimba, Majune, Ngauma, 
Lago, Zóbuè e Songo.

Para Matsinhe, com esta informa-
ção a Saúde terá a certeza da abran-
gência dos serviços sanitários a nível 
nacional, sobretudo nas zonas rurais, 

onde os activistas, agentes polivalen-
tes elementares ou voluntários fazem 
chegar os cuidados de saúde à popu-
lação. 

Pretende-se melhorias na prestação de serviços e cuidados sanitários à população
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ÚLTIMAS 24 HORAS

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi e esposa, Isaura Nyu-
si, testaram positivo para a Covid-19, indica um comunicado de 
imprensa emitido na noite de ontem pela Presidência da Repú-
blica. De acordo com o documento, o Chefe do Estado subme-
teu-se a testes rápidos cujo resultado foi positivo. Mesmo sendo 
assintomático, Filipe Nyusi e esposa cumprem o isolamento. O 
Presidente da República renova os apelos para a necessidade do 
cumprimento das medidas de prevenção da doença, ao mesmo 
tempo que apela à vacinação.

PR e esposa testam positivo
ao novo coronavírus
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabetes, continue 
a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

DIREITOS HUMANOS

País necessita 
de plano e estratégia 
nacional

M
OÇAMBIQUE ne-
cessita de um plano 
nacional e estra-
tégia nacional de 
direitos humanos, 

instrumentos fundamentais 
para a fixação de metas, indi-
cadores, partilha de respon-
sabilidades e também para a 
mobilização e racionalização 
de recursos.

Segundo o presidente da 
Comissão Nacional dos Direi-
tos Humanos, Luís Bitone, o 
país ratificou e aprovou vá-
rios instrumentos regionais, 
internacionais e nacionais no 
campo de direitos humanos, 
contudo, a implementação 
dos mesmos ainda constitui 
grande desafio, representan-
do foco enorme entre o formal 
e o material, o legislado e o 
praticado.

Para Luís Bitone, o outro 
passo importante seria de ele-
vação da cultura de direitos 
humanos ao nível do país, pois 
qualquer esforço nesse sen-
tido será inútil se as pessoas,  
entidades públicas e privadas 
não se apropriarem do discur-
so e prática de direitos huma-
nos.

Indicou ainda a necessida-
de de dominar instrumentos 
internacionais ratificados pelo 
país, que não estão adequada-
mente inseridos no quadro le-
gal e institucional doméstico.

A capacitação das insti-
tuições, como capacidades 
humanas, técnicas, materiais 
e financeiras, assim como o 
combate à pobreza e corrup-

ção são outros elementos im-
portantes para a a implemen-
tação dos instrumentos.

“Em termos do quadro le-
gal e institucional, o país tem 
sido exemplo de ratificação 
de vários instrumentos inter-
nacionais de direitos huma-
nos”, disse Bitone, indicando 
como exemplo a ratificação de 
sete dos nove instrumentos 
das Nações Unidas mais im-
portantes, para além de estar 

em processo de ratificação de 
mais um instrumento funda-
mental que é Pacto Interna-
cional dos Direitos Económi-
cos, Sociais e Culturais.

Falando ao “Notícias”, Bi-
tone indicou ainda as recentes 
reformas da Justiça Penal, da 
Lei da Família e a aprovação 
da Lei sobre Uniões Prematu-
ras, entre outras que mostram 
o comprometimento do Es-
tado no domínio dos Direitos 

Humanos.
A nível institucional, Luís 

Bitone citou como avanços 
a constituição de duas insti-
tuições nacionais de direitos 
humanos, nomeadamente o 
Conselho Nacional dos Direi-
tos Humanos (CNDH) e o Pro-
vedor de Justiça.

Disse que a CNDH foi de-
signada Mecanismo Nacional 
de Prevenção contra a Tortura 
e outros tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos e Degra-
dantes. 

Ao nível de prestação de 
contas, Bitone disse que o 
Estado moçambicano, de um 
modo geral, apresenta regu-
lar e periodicamente os seus 
relatórios junto das instâncias 
regionais e universais, sendo 
o exemplo mais recente a III 
Avaliação do Estado no âmbi-
to do Mecanismo de Revisão 
Periódico Universal.

Transparência 
e combate 
à corrupção   
COMO parte do compromis-
so de combate à corrupção, 
o país ratificou nos últimos  
anos o conjunto de instru-
mentos regionais e interna-
cionais, mormente, a Con-
venção da União Africana e a 
Convenção das Nações Unidas 
contra este mal, para além de 
estar a adoptar diversas medi-
das legislativas e administra-
tivas que combatem a impu-
nidade.

Segundo o relatório de 
Moçambique ao Terceiro Ci-
clo do Mecanismo de Revisão 
Periódica Universal-MRPU, 
do Conselho dos Direitos Hu-
manos das Nações Unidas, 
que descreve a situação dos 
Direitos Humanos de 2016 a 
2020, dos esforços do Gover-
no incluem a implementação 
da Estratégia Global para a 
Reforma do Sector Público, 
a capacitação dos observa-
tórios de Desenvolvimento 
e dos Conselhos Consultivos 
Distritais; criação da carreira 
de Inspecção Administrativa;  

Monitoria regular pela Ins-
pecção Geral de Finanças e 
implementação do Módulo de 
Activos do Estado.

No campo de igualdade de 

género, o relatório enfatiza a 
política de género e estratégia 
da sua implementação, cen-
trada na garantia de direitos 
e oportunidades iguais para 
ambos os sexos, prevendo re-
cursos financeiros e humanos 
apropriados e sustentáveis 
para a divulgação, coordena-
ção, capacitação e orientação 
de diversos sectores públicos 
e da sociedade civil.

Ainda como resultado dos 
esforços para garantir os di-
reitos da mulher, o país ocupa 
posições cimeiras, na região, 
no continente e no mundo, 
no que se refere a presença de 
mulheres na Assembleia da 
República e no Governo.

Em relação aos direitos da 
criança, o país adoptou me-
didas severas para combater 
a violência contra este grupo 
social, através da aplicação de 
molduras penais que variam 
dos 8 a 12 anos de prisão.

O mesmo esforço foi feito 
na área da pessoa com defi-
ciência, que enfrenta desa-

fios no campo da protecção e 
promoção dos seus direitos. O 
Governo compromete-se no 
relatório que temos estado a 
citar a melhorar o quadro legal 

institucional, através do pro-
gresso das condições para ga-
rantir o acesso aos serviços e 
edifícios públicos, garantia do 
acesso à educação, formação 
profissional e emprego.

Segundo o censo de 2017, 
o país conta com um universo 
de de 28.861.863 habitantes, 
dos quais 727.620 pessoas fo-
ram identificadas com defi-
ciência, representando 2,7 por 
cento da população.

A maioria destas pessoas 
com membros inferiores am-
putados ou atrofiados, repre-
sentam 115.918 casos, seguida 
de pessoas com dificuldades 
de locomoção com 105.529 
casos.   

No campo do idoso, o rela-
tório destaca a aprovação das 
políticas da Acção Social sobre 
a promoção e protecção dos 
seus direitos e demais instru-
mentos normativos em con-
formidade com a Constituição 
da República.

De acordo com o censo de 
2017, existe no país 1.275.660 

idos, correspondente o nú-
mero da população com 60 
ou mais anos de idade, sendo 
580.671 do sexo masculino e 
694.889 do sexo feminino. 

Cooperação foi crucial
PARA o vice-ministro da 
Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Filimão 
Suaze, este marco consti-
tui uma oportunidade para 
“juntos fazermos uma re-
flexão profunda para a con-
solidação e monitoria dos 
progressos alcançados até 
hoje em matéria dos Direitos 
Humanos, assim como nos 
remete a novos desafios no 
mesmo campo”. 

Filimão Suaze reconhe-
ce o apoio dos parceiros de 
cooperação, especialmente 
em tempos difíceis que se 
vivem hoje.

Segundo o vice-minis-
tro, parte da resposta dada 
por estes parceiros traduz-
-se num esforço de pronta 

adaptação às novas circuns-
tâncias, garantindo a conti-
nuidade das actividades em 
meio às adversidades cau-
sadas pelo impacto severo 
da Covid-19, calamidades 
naturais bem como o ter-
rorismo, que trouxe sérios 
desafios aos sistemas educa-
cionais e formativos em todo 
o país, bem como às activi-
dades de promoção dos Di-
retos Humanos de um modo 
geral. 

Segundo o dirigente, é de 
encorajar a continuidade do 
papel de apoio nesta nobre 
missão, dos parceiros, em 
coordenação com o Gover-
no, de promover e proteger 
os Direitos Humanos em 
Moçambique.

Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos

Pessoa com deficiência ainda enfrenta desafios  de protecção e promoção dos seus direitos  

Moçambique conta com 1.275.660 idosos que ainda precisam de protecção 

 Filimão Suaze reconhece o papel de parceiros

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados
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

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o lado maningue nice 
da vida é usar máscara e proteger-se da Co-

vid-19. Eu uso a máscara. E tu?

 “Economia para  Todos”

Porque é que o Banco de Moçambique tem de manter a 

inflação baixa e estável?

O Banco de Moçambique procura manter a inflação baixa e 

estável para proteger o seu poder de compra. 

PORQUE É QUE O BANCO DE MOÇAMBIQUE
TEM DE MANTER A INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL?

Um ambiente de inflação baixa e estável permite confiar que o 

Metical que está na sua carteira hoje irá comprar, mais ou menos, a 

mesma quantidade de bens e serviços no futuro.

Esta confiança traz vantagens para a economia, como o aumento da 

poupança e o aumento do investimento para a produção de mais 

bens e serviços, contribuindo, assim, para a protecção do seu 

emprego e melhoria da sua condição de vida.

Num ambiente de inflação alta, a pobreza aumenta porque os que 

recebem baixos rendimentos perdem o poder de comprar bens e 

serviços para satisfazer as suas necessidades básicas.

Mas manter a inflação baixa e estável não significa que os preços não 

devem aumentar! Os preços devem aumentar lentamente ao longo 

do tempo.

TRÊS mil trezentos e setenta e 
nove pacientes foram atendidos 
no Hospital Central de Maputo 
(HCM), entre 24 de Dezembro 
e 2 de Janeiro, número que re-
duziu em 594 em relação a igual 
período no ano anterior. 

A informação foi revelada 
ontem pela enfermeira-chefe 
do Banco de Sangue do HCM, 

Celestina Sumbane, destacando 
que, deste total, 2780 padeciam 
de doenças gerais, 599 apresen-
tavam traumas, 148 dos quais 
causados por acidentes de via-
ção e 115 por agressão física. 

“Registámos, igualmen-
te, três mordeduras”, referiu 
a fonte,  tendo explicado que 
quatro crimes de abuso sexual 

ocorreram na via pública e um 
na residência da vítima, come-
tidos por desconhecidos.  

A enfermeira-chefe garan-
tiu que o Banco de Sangue do 
HCM conta, neste momento, 
com 800 unidades de sangue, 
quantidade suficiente para dar 
vazão às necessidades do hos-
pital.

Preocupante demora 
na emissão do BI

U
TENTES da Direcção 
Nacional de Identi-
ficação Civil (DNIC) 
reclamam devido à 
morosidade no aten-

dimento, no balcão dos “Bom-
beiros”, na Avenida Eduardo 
Mondlane, na cidade de Ma-
puto, mesmo com o funcio-
namento do sistema de pré-
-marcação para a emissão do 
Bilhete de Identidade (BI) há 
três meses. A introdução do 
agendamento tinha por objec-
tivo flexibilizar o atendimento, 
evitando aglomerados, uma 
das causas do contágio pela 
Covid-19. Aliás, o balcão já foi 
encerrado por várias vezes para 
desinfecção, após alguns fun-
cionários testarem positivo para 
a doença.

Em contacto com o “No-

tícias”, Lucas Buque, um dos 
utentes, revelou que fez o agen-
damento através do endereço 
electrónico disponibilizado pela 
DNIC.

“Segundo a mensagem que 
recebi, seria atendido terça-
-feira, às 9.00 horas. Cheguei 
15 minutos antes, conforme a 
orientação, mas já são 9.40 ho-
ras e não fui atendido”, contou. 

Bento Langa, também 
utente, disse que fez a pré-mar-
cação e chegou muito antes da 
hora marcada, entretanto foi 
surpreendido pela fila enorme.

Afirmou ainda que a situa-
ção compromete o cumpri-
mento de outras agendas, pois 
acreditava que o processo seria 
rápido.

O “Notícias” apurou que 
nem todos que se fazem ao pos-

to dos “Bombeiros” sabem do 
sistema de pré-marcação no 
atendimento, o que concorre 
para aglomerados.

Outros há que se envolvem 
em esquemas de corrupção para 
furar a fila, segundo contou 
uma utente em anonimato.

Disse que pagou 400 meti-
cais a um funcionário para ser 
atendida com urgência, pois do 
contrário levaria dias à espera 
de tratar o BI. O chefe da secre-
taria da DNIC, a nível da cidade, 
Justino Diogo, indicou como 
causas a oscilação da corrente 
eléctrica ou falha do sistema.

“Há ainda casos de docu-
mentos que são emitidos com 
falhas, daí que quando o utente 
vem levantá-lo, é orientado a 
voltar a emitir o BI, ocupando a 
hora de atendimento de outras 

 (J
. M
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Mesmo com o modelo de agendamento, utentes ficam muito tempo na fila à espera de tratar BI

Desobstrução 
de valas na Matola

 Matola desobstrue valas de drenagem

O CONSELHO Munici-
pal da Cidade da Matola 
(CMCM) e parceiros estão 
a desobstruir as valas de 
drenagem para permitir 
a fluidez das águas plu-
viais, de modo a mini-
mizar as inundações em 
alguns bairros, decor-
rentes das chuvas que 
têm caído nos últimos 
dias.

O trabalho está em 
curso desde Dezembro 
nos bairros da Machava 
Km 15, Bunhiça, Nkobe, 
Fomento e Liberdade.

No bairro Nkobe, por 
exemplo, muitas famílias 
vivem há semanas em 
quintais submersos, sob 
risco de contrair doen-
ças como a malária, de-
vido à proliferação do 

mosquito. Outras há que 
abandonaram tempora-
riamente as residências 
por falta de condições de 
habitabilidade. 

O porta-voz do 
CMCM, Firmino Guambe, 
apontou que a desobs-
trução das valas é com-
plementada pela limpeza 
das bacias de retenção e a 
sucção das águas. 

Mais de três mil pacientes 
atendidos na quadra festiva

Instou as pessoas a prevenir 
contágios pela Covid-19, para 
evitar internamentos como os 
verificados no período em aná-
lise.

pessoas”, apontou.
Indicou que actualmente a 

DNIC regista o pico de pedidos 
de emissão, atendendo por dia 
pelo menos 350 pessoas.

Reconheceu que há indi-
víduos que se fazem passar por 
funcionários da DNIC e cobram 
valores aos utentes para facilitar 
o processo de emissão do docu-
mento.

“A Polícia tem controlado 
a situação, pelo que alguns fa-
cilitadores já foram recolhidos 
às celas”, referiu. Apelou aos 
munícipes a tratar o BI dois me-
ses antes da sua caducidade, de 
preferência nos postos próxi-
mos às suas residências, ao in-
vés de se fazerem ao balcão dos 
“Bombeiros” como tem acon-
tecido.

Apontou que para além do 
sistema de agendamento, a ins-
tituição disponibiliza materiais 
de desinfecção das mãos para 
funcionários e utentes de modo 
a evitar contágios.  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  094/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 16 Agosto
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA      MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,05           64,31       63,68

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,28            4,36        4,32
  Botswana             Pula             5,66            5,78        5,72
  eSwatini             Lilangueni       4,28            4,36        4,32
  Mauricias            Rupia            1,49            1,52        1,51
  Zâmbia               Kwacha           3,32            3,39        3,36

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           576,85          588,38      582,62
  Malawi               Kwacha          78,37           79,93       79,15
  Tanzânia             Shilling        27,25           27,79       27,52
  Zimbabwe             Dólar          166,80          170,13      168,47

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,99           12,23       12,11
  Canada               Dolar           50,21           51,21       50,71
  China/Offshore       Renminbi         9,73            9,93        9,83
  China                Renminbi         9,74            9,93        9,84
  Dinamarca            Coroa            9,99           10,19       10,09
  Inglaterra           Libra           87,41           89,15       88,28
  Noruega              Coroa            7,14            7,28        7,21
  Suécia               Coroa            7,28            7,43        7,36
  Suíça                Franco          69,04           70,42       69,73
  União Europeia       Euro            74,25           75,73       74,99

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1566300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.777,95000
Venda..............  1.778,55000

                              Maputo,  17.08.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

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%6.354,62

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 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

-

-

--

-

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
3 de janeiro de 2022

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 135.004,77

-

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.

-

5.160,23

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, 3 de Janeiro de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :03/01/2022

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

 BNI  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  03.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

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

PUBLICIDADE

BERNARDO CARLOS

O 
SECTOR das pescas, 
na provínica de Tete, 
arrecadou durante o 
ano passado, cerca de 
36.876,67 milhões de 

meticais que resultam da co-
brança de taxas e impostos do 
exercício da  actividade pes-
queira, nesta parcela do país.

A responsável do departa-
mento de Pescas no conselho 
de representação do Estado 
em Tete, Piedade Malizane, 
revelou há dias, ao nosso jor-
nal em Tete, que o crescimento 
da receita se deveu ao maior 
número de licenciamento de 
embarcações de pesca semi-
-industrial, multas e aumento 
das receitas de inspecção do 
pescado.

“De um plano anual de co-
branças de 36,044.30 mil me-
ticais, conseguimos 36,876.67 
mil meticais, representando 
uma realização acima de 100% 
do plano e um crescimento de 
6.8% face ao igual período do 
ano 2020”, sustentou Maliza-
ne.

A província de Tete, licen-
ciou para o exercício da activi-
dade da pesca, ao longo do ano 
passado, 297 embarcações seis 
de operações conexas à pesca 
perfazendo uma realização de 
cerca de 99% do planificado 
que era de 300 embarcações e 
sete de operações conexas.

Entretanto, a nossa fonte 
apontou o registo, ao longo do 

TETE

Pesca rende mais de 
36 milhões de meticais

ano passado, do decréscimo na 
circulação interna de pescado 
da kapenta seco e pende seco, 
para além de factores ligados 
à fraca captura, as também 
motivadas, entre outros, pelas 
temperaturas baixas é a falta 
de abrangência da fiscalização 
sanitária por exiguidade de 
recursos humanos e materiais 
nos pontos onde esse tipo de 
produto tem sido movimenta-

do, concretamente nos distri-
tos de Marávia e Zumbu.

Ainda em 2021, foram im-
portadas e certificadas 1.402 
toneladas de produtos pes-
queiros para o consumo inter-
no, enquanto para exportação, 
foram certificadas 1,342 tone-
ladas do pescado diverso.

Explicou que o crescimento 
de 20.8% verificado na certifi-
cação para a exportação, se de-

veu ao aumento da capacidade 
produtiva da empresa Chicoa 
Fish Farm e o alívio nas medi-
das de prevenção da Covid-19 
que culminou com a reabertu-
ra dos postos fronteiriços.

O principal destino de ex-
portação de peixe kapenta seco 
e  Pende fresco, são as Repú-
blicas de África do Sul, Zimba-
bwe, Zâmbia, Malawi e Congo 
Democrático tendo o país ar-

recadado com as vendas um 
montante de cerca de 5,182.8 
mil dólares norte americanos.

Relativamente a gestão das 
pescarias ao nível da província, 
estão a ser aprimorados o orde-
namento e as medidas estrutu-
rantes na pesca artesanal, por 
forma a incrementar os bene-
fícios sócio-económicos para 
as comunidades pesqueiras e 
para o país.

A pesca da kapenta foi determinante para um alcance da  meta de receita prevista para 2021

O SECTOR privado nacional 
considera que a chegada da 
plataforma flutuante de pro-
dução de gás natural do projec-
to Coral Sul e o início da explo-
ração, no presente ano, abrem 
uma página promissora para a 
industrialização do país.

Segundo o presidente da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma, este 
momento proporciona opor-
tunidades de inserção das Pe-
quenas e Medias Empresas 
(PME), na cadeia de valor da 

indústria do Oil&Gas.
O arranque da produção do 

gás natural da Bacia do Rovu-
ma, na província de Cabo Del-
gado, das primeiras reservas de 
hidrocabonetos descobertos 
no campo Coral Sul, dentro da 
Área 4, operada pela Mozam-

A DEMANDA por crédito ao sector privado cresceu 
pelo ritmo acelerado em nove meses até Novembro, 
com empréstimos corporativos a registarem um au-
mento significativo.

As concessões de crédito ao sector privado aumen-
taram 2,46% na comparação anual em Novembro, 
ante 1,29% em Outubro, marcando o quinto mês con-
secutivo de crescimento.

A previsão do consenso, segundo o site de macroe-

conomia Trading Economics, era de 1,5% de cresci-
mento.

Em comunicado de imprensa, os economistas da 
Unidade Económica do Grupo Nedbank, Liandra da 
Silva e Nicky Weimar, escrevem que “mês a mês, a de-
manda por crédito aumentou 1,6% em Novembro, a 
maior taxa observada desde Março de 2020”.

O crédito a empresas registou a maior taxa de cres-
cimento anual observada desde Abril de 2020, acele-

rando de 0,7% em Outubro para 3,2% em Novembro. 
“Este é um desenvolvimento positivo, dado que o 

ambiente económico incerto pesou sobre a demanda 
por crédito corporativo por mais de um ano”, disseram 
os economistas.

A Covid-19 fez com que muitas empresas priori-
zassem a redução da dívida e adiassem planos de ex-
pansão, dados os altos níveis de incerteza gerados pela 
pandemia.

DENTRO DE TRÊS MESES 

Exploração do gás abre
página para industrialização

Demanda por crédito
acelera na África do Sul

bique Rovuma Venture (MRV), 
está previsto para o primeiro 
trimestre do presente ano.

Com capacidade de pro-
duzir 3.4 milhões de toneladas 
métricas de gás por ano, a pla-
taforma flutuante é a primeira a 
ser construída de raiz para ope-
rar em África e a terceira dessa 
complexidade no mundo.

Por essa via, o sector priva-
do espera que o desempenho 
empresarial possa recuperar 
progressivamente em 2022, 
acompanhando a trajectória de 
recuperação da economia mo-
çambicana de forma geral.

Contudo, Agostinho Vuma 
salienta que, mesmo perspec-
tivando uma recuperação do 
desempenho empresarial no 
presente ano, é crucial que ele 
aconteça numa postura mais 
cautelosa, devido a nova va-
riante da Covid-19, sobre a 
qual prevalece a incerteza em 
relação ao seu impacto e aos 
sacrifícios que serão necessá-
rios para a sua contenção. 

“Como CTA, vamos ini-
ciar o presente ano com muito 

afinco. Projectamos realizar a 
nossa primeira edição do ano 
do Economic Briefing no dia 23 
de Fevereiro, que terá lugar na 
província de Nampula”, disse. 

Segundo Vuma, esta edi-
ção do Economic Briefing irá 
marcar o ponto de partida para 
o exercício que a CTA pretende 
consolidar, de levar o debate 
sobre o desempenho empre-
sarial para as diferentes regiões 
do país.

Subsequentemente, após 
o adiamento, a CTA projecta 
realizar a décima sétima Con-
ferência Anual do Sector Priva-
do (CASP) em Março próximo, 
mantendo o lema: “Reforman-
do o Ambiente de Negócios 
para a Recuperação Económi-
ca”.

No encontro, a CTA irá 
apresentar o relatório do índi-
ce de conteúdo local e o res-
pectivo ranking das empresas, 
visando de entre outros aferir 
o estágio do conteúdo local em 
Moçambique e contribuir para 
a participação das PME nos 
grandes projectos.Mercado do gás natural em Moçambique tem potencial para crescer
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U
M jovem de 31 anos de 
idade está detido na 
7.ª Esquadra do bairro 
da Manga, Beira, após 
ter sido encontrado 

na posse de uma pistola.
J.Marques foi surpreendi-

do domingo pelas autoridades 
quando passeava com uma pis-
tola de pressão de ar, da marca 
Gangster 177, calibre 4.5 mm S.

Conta-se que o jovem foi 
exibindo a pistola numa roda 
de amigos com os quais estava 
a consumir as últimas bebi-
das alcoólicas da festa-de-fim 
de ano, ao mesmo tempo que 
perguntava se algum deles teria 
interesse em adquiri-la.

Não se sabe ao certo, mas 

parece que a denúncia teria 
partido de alguém que presen-
ciou o acto e achou que, o jo-
vem estava envolvido em actos 
criminais. Foi daí que, comu-
nicada, a Polícia chegou e tra-
tou de recolher J. Marques para 
as celas, quando eram precisa-
mente 14.00 horas.

O porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) em Sofala, Dércio Cha-
cate, confirmou os dados ao 
“Notícias” e disse que, o indi-
ciado foi encontrado enquanto 
consumia bebidas alcoólicas 
com a arma e a tentar vendê-la 
com munições e carregador.

Dércio Chacate acrescen-
tou que o próximo passo será 

a neutralização de um indiví-
duo que se diz ser proprietário 
da pistola e por sinal amigo do 
detido.

Afirmou que decorrem tra-
balhos para apurar se a arma 
em causa teria sido usada para 
qualquer acto criminal, bem 
como esclarecer as circunstân-
cias em que a mesma foi parar 
às mãos daquele jovem.

Por sua vez, J. Meque negou 
a propriedade da arma, alegan-
do que a mesma é do seu amigo 
de quem a recebeu para guar-
dá-la na descida de Nhangau 
durante a noite da passagem 
de ano.  

O indiciado apontou que, 
após a recepção da arma, ligou 

a um seu cunhado para pedir 
opinião sobre o que fazer com 
o instrumento, tendo obtido a 
resposta de que se devia apro-
ximar das autoridades para fa-
zer a entrega da arma.

“Antes de eu ir entregar a 
pistola à Polícia passei por uma 
barraca para comprar bebida 
alcoólica. E enquanto bebia fui 
surpreendido por dois agentes 
da PRM que me levaram para a 
esquadra onde estou até hoje”, 
contou.

Explicou ainda que, che-
gado à esquadra, as autorida-
des policiais quiseram saber do 
local onde está o suposto dono 
da pistola, tendo dito desco-
nhecer. 

SEISCENTAS e trinta e duas ligações clan-
destinas de energia eléctrica foram desac-
tivadas ao longo do ano 2021, na cidade da 
Beira, contra 150 neutralizadas em igual 
período de 2020.

A informação foi dada a conhecer ao 
“Notícias” pelo chefe do Departamento de 
Planeamento Operacional e Estatística da 
Electricidade de Moçambique (EDM), Ga-
briel Titosse, apontando que a descoberta 
destas ligações fraudulentas resultou das 
inspecções dirigidas por 40 tarefeiros.

A fiscalização decorreu com maior en-
foque nos estabelecimentos comerciais, 
escritórios e em residências que provoca-
ram grandes perdas financeiras àquela em-
presa pública que, segundo Gabriel Titosse, 
poderiam ser aplicadas na expansão de no-
vas redes de energia.

Afirmou ainda que, por ano, a empresa 
tem acumulado prejuízos de mais de seis 
milhões de meticais devido a estas práticas 
de cidadãos que têm consciência dos estra-
gos que causam.  

Disse que, durante as inspecções, a 
EDM descobriu que várias instituições 
operavam com instalações clandestinas.

Deu exemplo de um estabelecimento 
comercial localizado no bairro da Manga 
que abastecia, de forma fraudulenta, 36 
contentores de frangos.

Titosse reconheceu, no entanto, que 
estas acções clandestinas algumas vezes 

UMA idosa perdeu a vida vítima de um 
incêndio que deflagrou, domingo a noi-
te, na sua própria residência.

Trata-se de Lúcia Ferambe, 72 anos 
de idade, residente no bairro de Macúti, 
cidade da Beira.

O facto foi dado a conhecer por 
Marlene Abdul, porta-voz do Serviço 
Nacional de Salvação Pública (SENSAP).

Segundo Marlene Abdul, presume-
-se que o incêndio tenha sido causado 
por um curto-circuito a partir de um 
aparelho de ar-condicionado que, na 
altura, se encontrava ligado.

Explicou ainda que, depois de ter 
recebido a ligação sobre a ocorrência 
do incêndio, a sua equipa se deslocou 
ao local onde a idosa, que sofria de pa-

ralisia e tensão arterial, se encontrava a 
dormir.

“Os nossos técnicos conseguiram 
extinguir o fogo, mas a vítima já estava 
totalmente carbonizada”, relatou.

Entretanto, a fonte aproveitou a 
ocasião para apelar à população a tomar 
o devido cuidado e, em casos de fogo, 
ligar imediatamente para os bombeiros.

Terminou festa na cela 
por porte ilegal de arma

Idosa morre carbonizada

ENERGIA ELÉCTRICA

Desmanteladas 632
ligações clandestinas

ocorrem com a ajuda de certos técnicos da 
empresa. Consequentemente, foram ex-
pulsos pelo menos 15 funcionários, de Ja-
neiro a Outubro do ano passado.

Para recuperar as somas perdidas, Ga-
briel Titosse afirmou que a empresa tem 
encaminhado os casos às instâncias judi-
ciais.

Devido à gravidade da situação, e ten-
do em perspectiva colmatar estes fenóme-

nos, a EDM remeteu mais de 200 queixas às 
autoridades policiais e de Justiça, estando 
a aguardar que os infractores sejam res-
ponsabilizados criminalmente pelos seus 
actos.

A fonte lamentou, entretanto, que 
muitos cidadãos optem por recorrer a li-
gações clandestinas numa altura em que 
o processo de instalações domésticas foi 
simplificado e é gratuito.

O aumento de casos de roubo de energia inquieta a EDM

Acesse: https://t.me/Novojornal
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correm velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-
-se porque o vírus está em qualquer lugar.
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CATORZE unidades sanitá-
rias da província de Nampu-
la vão introduzir o registo de 
nascimento, no âmbito dos 
esforços do Governo para ca-
pitalizar este acto cívico nos 
hospitais.

Trata-se dos hospitais ru-
rais de Angoche e Ribáuè; 
distritais de Nametil, Mona-
po, Ilha de Moçambique e de 
Nacala-Porto; Hospital Geral 
de Marrere; centros de saúde 
de Muhala-Expansão e Mu-
tava Rex, ambas da cidade de 
Nampula, e de Rapale, Carapi-
ra, Iapala-sede e Naherengue.

Para o efeito, o secretário 
do Estado na província, Mety 
Gondola, entrego, na cidade 
de Nampula, equipamento 

electrónico destinado ao re-
gisto.

Gondola lembrou que a 
falta de registo, por vários 
factores, constitui preocupa-
ção do Governo, daí que há 
isenções com vista a facilitar 
a adesão das comunidades, e 
estes serviços estão cada vez 
mais perto do cidadão.

Neste momento, apenas o 
Hospital Central de Nampula 
é que oferece este serviço, in-
troduzido ainda este ano.

A alocação do equipamen-
to para o registo de nascimen-
to nos hospitais e centros de 
saúde abrangidos resulta do 
esforço conjunto entre os vá-
rios sectores do Estado e par-
ceiros de cooperação.

O BRAILLE é um meio de comunicação 
que, para além de garantir a plena rea-
lização dos  direitos humanos dos defi-
cientes visuais, também é essencial para 
a alfabetização e aprendizagem, ao longo 
da vida, para a sua inclusão e integração 
social. 

A importância desta forma de escri-
ta foi feita por ocasião do Dia Mundial da 
Grafia Braille que, no nosso país, está a ser 
celebrada hoje sob o lema “Com o Braille 
Promovemos a Acessibilidade para as Pes-
soas com Deficiência Visual”.

O lema foi escolhido tendo em conta a 
necessidade da aglutinação de diferentes 
forças em prol da promoção deste sistema 
de escrita, por forma a erradicar as barrei-
ras de comunicação e melhorar a partici-
pação das pessoas com deficiência visual 

em todas as frentes.
 As comemorações, organizadas pela 

Associação dos Cegos e Amblíopes de Mo-
çambique (ACAMO), em todas as provín-
cias do país, envolverão, igualmente, as 
instituições públicas e privadas, devendo 
prolongar-se até ao final do mês de Janei-
ro.

Estas actividades têm por objectivo 
consciencializar a sociedade sobre a im-
portância desta grafia na inclusão social 
das pessoas com deficiência visual, no 
contexto social, económico, cultural e 
científico.

O Sistema Braille é um código uni-
versal de leitura táctil e escrita, usado por 
pessoas cegas, inventado na França por 
Louis Braille, um jovem cego. Reconhe-
ce-se o ano de 1825 como o marco dessa 

importante conquista para a educação e a 
integração deste grupo.

Louis Braille, ainda jovem estudante, 
tomou conhecimento de uma invenção 
denominada sonografia, ou código mili-
tar, desenvolvida por Charles Barbier, ofi-
cial do Exército francês. O invento tinha 
como objectivo possibilitar a comunica-
ção nocturna entre oficiais nas campa-
nhas de guerra.

 O Sistema Braille, utilizando seis 
pontos em relevo dispostos em duas co-
lunas, possibilita a formação de 63 sím-
bolos simples e 189 símbolos compostos 
diferentes, usados em textos literários 
nos diversos idiomas, como também nas 
simbologias matemática e científica em 
geral, na música e, recentemente, na in-
formática.

O INÍCIO de um novo ano faz renascer 
a expectativa de melhores dias para o 
nosso país no capítulo socioeconómi-
co e político. Cidadãos entrevistados 
pelo “Notícias”, em Xai-Xai, sobre o 
balanço de 2021 e perspectivas para 
2022, disseram que a erradicação da 
Covid-19 e do terrorismo, em Cabo 
Delgado, é fundamental para que o 
país possa trilhar o caminho do pro-
gresso.

Almiro Manhenje, funcionário pú-
blico, disse que o novo ano será repleto 
de êxitos e realizações, pois é sua ex-
pectativa ver erradicados os ataques 
terroristas nas províncias de Cabo Del-
gado e Niassa, assim como a pandemia 
da Covid-19 e os focos de criminalida-
de, para que o país volte à normalida-
de. 

Sugeriu ainda que as mais-valias 
dos projectos de exploração dos recur-

sos naturais sirvam para potenciar a 
economia nacional.  

Na política, considera ser ano de 
grandes decisões, com a realização do 
XII Congresso da Frelimo.  

Humberto Mondlane, do Núcleo 
de Arte, também fala de sucesso e de 
muitas oportunidades de crescimento 
económico e social. 

O seu objectivo é continuar com 
os estudos, facto que não foi possível 
no ano passado, devido a dificuldades 
financeiras. Apontou que 2021 foi um 
fracasso, por conta da Covid-19, que 
teve impacto nefasto na área cultural, 
em que está inserido.  

Tânia Cossa, empreendedora, 
guarda boas memórias de 2021 por ter 
conseguido transformar as dificulda-
des em soluções. 

Por isso, considera que foi um ano 
bom, de muita aprendizagem e inova-

ção. Acredita que 2022 vai ser melhor, 
sendo que os planos passam por de-
senvolver ainda mais os seus projec-
tos. 

“Pretendemos continuar a apostar 
no empreendedorismo e auto-empre-
go, pois foi graças a esse pensamento 
que a nossa família criou uma pequena 
empresa que mudou a nossa vida. Es-
peramos crescer e criar mais empregos 
para jovens da nossa cidade”, frisou.  

Reinaldo Simbine, docente, cor-
robora que 2022 é um ano de consoli-
dação de experiências, com boas pers-
pectivas para ser melhor em relação 
aos últimos dois anos, bastante afec-
tados pela Covid-19 e pela conjuntura 
económica internacional. Quanto ao 
ano que terminou, disse ter sido bom, 
embora desafiante, que obrigou a so-
ciedade a adoptar novas formas de ser 
e estar.

Inundações devastam 
culturas na Manhiça

O 
INSTITUTO Nacional 
de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres 
(INGD) estima que as 
recentes inundações, 

na Manhiça, afectaram 4074 
hectares, dos quais 1845 com 
culturas diversas.

Entre as culturas dadas 
como perdidas constam de 
milho, batata-doce, feijão 
nhemba, amendoim abobora, 
cana de açúcar, afectando 1627 
famílias. 

“A cultura de milho foi a 
mais afectada, devido ao ex-
cesso de água nas macham-
bas”, disse Amir Abdula, de-
legado do INGD na província 
de Maputo, 

Apontou que os níveis do 
Incomáti tendem a norma-
lizar-se, não havendo mais a 

necessidade de mobilização de 
barcos para garantir a travessia 
de pessoas e bens nos locais 
antes isolados.

Amir Abdula disse que as 
pessoas que queiram entrar e 
sair do posto administrativo 
de Xinavane e da localidade de 
Xihenhice (25 de Setembro) 
tem como alternativa via ter-
restre. Os dois drifts que ligam 
estes dois pontos se encon-
tram submersos.

No dia 15 de Dezembro 
houve subida do caudal do rio 
Incomáti no distrito da Ma-
nhiça, causada por descargas 
efectuadas a partir da barra-
gem de Maguga na vizinha 
África do Sul, tendo ultrapas-
sado o nível de alerta na esta-
ção hidrométrica de Magude.

A subida do caudal do rio 

Incomáti causou inundações 
que afectaram a população de 
Xinavane, Ilha Josina Machel, 
Calanga e área municipal da 
Manhiça.

Como consequência foram 
alagadas as áreas agrícolas na 
zona baixa, subida do caudal 
do rio Incomáti para 4,75 me-
tros, perda de produção e in-
terrupção de algumas vias de 
acesso.

Actualmente, há uma 
descida do caudal do rio In-
comáti, consecutivamente as 
águas que tinham inundado 
as áreas agrícolas tendem a 
baixar. Entretanto, a Direcção 
Nacional de Gestão de Recur-
sos Hídricos (DNGRH) alerta 
para um rápido incremento 
dos níveis hidrométricos nas 
baciais do Incomáti, Limpopo, 

Save, Búzi, Púngoè, Zambeze 
e Licungo, devido a chuvas à 
montante. Por isso a popula-
ção que vive em zonas suscep-
tíveis a inundações é instada 
a manter-se em zonas altas e 
seguras e a evitar a travessia 
dos rios, cujos escoamentos 
aumentaram nas últimas se-
manas. 

Neste contexto, o rio In-
comati poderá atingir o nível 
de alerta na estação hidro-
métrica de Magude, devendo 
inundar campos agrícolas nas 
zonas baixas do rio Incoma-
ti e condicionar a circulação 
rodoviária nos troços Mara-
gra-Machubo, Maragra-Ca-
langa, Magude-Chinhan-
guanine, Magude- Motaze e 
algumas vias secundárias e 
terciárias.

Culturas perdidas na sequência das inundações

Enaltecido papel do braille na 
realização dos direitos humanos

Mais unidades sanitárias 
com registo de nascimento

Na ocasião, foi destaca-
do que uma criança registada 
tem maiores possibilidades 
de  protecção e de aceder aos 
serviços sociais como saúde e 

educação, sendo necessário 
que as comunidades, sobretu-
do residentes nas zonas rurais, 
sejam sensibilizadas sobre a 
importância do acto.

Registo de nascimento

Boas perspectivas para ano novo

 Almiro Manhenje Humberto Mondlane Tânia Cossa Reinaldo Simbine

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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

Terça-feira, 4 de Janeiro de 2022
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CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA 

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DE ÂMBITO & TERMOS 
DE REFERÊNCIA

A Matilda Minerals, Lda, subsidiária Savannah Resources Group, encontra-se a promover o processo de Avaliação do 
Impacto Ambiental (AIA) para o Projecto de exploração de areias pesadas de Jangamo e Inharrime – Concessão 9735C, 
na província de Inhambane, que se encontra em fase de Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito 
(EPDA) e Termos de Referência (TdR). Este processo tem em vista a obtenção de Licença Ambiental para o projecto 
a desenvolver na referida concessão mineira. O Projecto destina-se à produção de iliminite, rútilo e zircão e criação 
das condições logísticas para a sua exportação para os mercados internacionais. A intervenção proposta irá localizar-
se nos Distritos de Jangamo e Inharrime, Província de Inhambane, no interior da áreas designadas para a concessão 
mineira atribuída.

Como parte do processo de participação pública são convidadas as partes afectadas e interessadas a participarem das 

reuniões abertas de apresentação do EPDA e TdR, para a avaliação de impacto ambiental e social que terá lugar na 

província de Inhambane de acordo com o seguinte programa: 

Local Data Hora Prevista Local 

Inhambane  20/1/2022  9.30 – 12.00 Prato Fino

Inharrime  21/1/2022  9.30-12.00 Jolly Roger

Dongane 
(Inharrime)

 22/1/2022  9.00 – 12.00 Comunidade de Dongane

As acções integradas no Processo de Participação Pública estão regidas pelas medidas e limitações impostas no actual 

Estado de Calamidade Pública, resultantes da pandemia da  Covid-19. Neste âmbito, para a participação na reunião 

de Consulta Pública, solicita-se a V.Excias que efectuem uma inscrição prévia através dos contactos: 21486213/4, 
fax 21499519 ou correio electrónico, no seguinte endereço: info@verdeazul.co.mz. Deve ser indicada a seguinte 

informação: Nome, função, instituição, e-mail, contacto telefónico e indicação da reunião em que deseja participar.

Os participantes que se fizerem presentes à hora das reuniões sem inscrição prévia, ficarão sujeitos à disponibilidade 
de lugares não reservados. Com vista a reduzir o risco de transmissão da Covid-19, apela-se aos participantes que 

adoptem medidas de prevenção como o uso de máscaras e a prática do distanciamento seguro no decorrer das reuniões. 

A versão preliminar dos relatórios de EPDA e TdR, relativos a cada concessão, estará disponível para consulta nos 

seguintes locais:

• Direcção Nacional do Ambiente (DINAB-MTA), em Maputo;

• Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente (DPDTA) de Inhambane;

• Escritórios da Verde Azul e Procesl Moçambique, em Maputo; e

• Endereço web: https://www.verdeazul.co.mz/ 

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, queiram por favor contactar a Verde Azul, através dos contactos acima 
disponibilizados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
 

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/01/2022, CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PEQUENAS 

BARRAGENS E RESERVATÓRIOS ESCAVADOS

1.  O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Governo da Holanda para 
o custo do Programa de Capacitação e Desenvolviemento Institucional do Sector de 
Águas, do qual o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende 
usar uma parte do valor para contratar uma empresa de consultoria para elaboração da 
Estratégia de Pequenas Barragens e Reservatórios Escavados. 

2.  Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através 
da Direcção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, convida consultores elegíveis a 
apresentarem a manifestação de interesse para  prestação de serviços de consultoria do 
objecto acima indicado.

3.  A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
     i)   Carta de manifestação de interesse;
    ii)   Curriculum Vitae da empresa; 
    iii) Experiência relevante relativa a execução de serviços similares com o mínimo de 5 

anos, anexando documentos  comprovativos;
    iv) Experiência em planeamento, desenvolvimento e gestão estratégica de pequenas 

barragens e reservatórios escavados; e
    v)   Apresentação de cartas abonatórias. 

4.  As propostas de manifestação de interesse redigidas em língua Portuguesa deverão ser 
entregues até às 11.00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, data em que as mesmas 
serão abertas em sessão pública pelas 11.15 horas, no endereço abaixo, na presença dos 
concorrentes que desejarem participar.
Departamento de Aquisições,
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento,
Rua da Imprensa 162, 2º. Andar,
Maputo - Moçambique.

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

Maputo, aos 4 de Janeiro de 2022
Departamento de Aquisições
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O BAIRRO de Muhavire já 
conta com uma ponteca para 
flexibilizar a circulação de 
pessoas e bens, construí-
da pelo governo distrital de 
Nampula e a organização Girl 
Movie.

Entregue em Dezembro, a 
ponteca faz a ligação entre as 
zonas de Muetase e Muawria-
ca, numa extensão de dez 
metros por quatro de largura.

Antes da construção des-
ta infra-estrutura, a circula-
ção de pessoas era garantida 
através de uma ponteca feita 
com estacas e outro material 
precário, colocando em risco 
a sua vida, principalmente no 
tempo chuvoso.

Os mentores da iniciativa 
colocaram dois candeeiros de 
iluminação pública para faci-
litar a circulação de pessoas 
no período nocturno.

Alguns munícipes abor-
dados pelo “Notícias” mos-
traram-se satisfeitos com 
a iniciativa, afirmando que 
infra-estrutura marca o fim 
de sucessivos acidentes que 
se reportavam naquele local, 
sobretudo em dias chuvosos.

Citaram ainda o caso de 
alunos que enfrentavam di-
ficuldades para aceder aos 
seus estabelecimentos de 
ensino, tendo em conta que 
a mesma atravessa o braço de 
um rio.

Falsificadores de moeda
caem nas malhas da Polícia

A 
POLÍCIA da Repúbli-
ca de Moçambique 
(PRM), em Nam-
pula, neutralizou 
ontem uma rede de 

falsificadores de moeda, com 
destaque para o metical e dó-
lar.

A quadrilha dedicava-se 
ainda à fraude financeira, 
tráfico de drogas e falsifica-
ção de documentos, operan-
do a partir de vários tentácu-
los estabelecidos na cidade 
de Nampula e com ramifica-
ções noutros pontos da pro-
víncia.

Perante a imprensa, as 
autoridades policiais afirma-
ram ter “quebrado” o dor-
so de uma quadrilha que já 
estava sob vigilância, numa 
investigação iniciada já há 

algum tempo.
Segundo o porta-voz da 

PRM em Nampula, Zacarias 
Nacute, esta “gangue” foi 
neutralizada a tentar intro-
duzir moedas falsas no mer-
cado, através dos circuitos 
comerciais, onde se acredita 
haver alguns comerciantes 
que lhes sirvam de supor-
te. Explicou ainda que os 
bandidos recorrem a tran-
sacções de moeda falsa nos 
agentes do M-Pesa, pois 
supõe-se que eles sejam as 
vítimas mais fracas a serem 
burladas. Na mesma opera-
ção outra rede foi identifi-
cada a tentar fazer compras 
em estabelecimentos co-
merciais nas áreas perifé-
ricas daquela urbe. A pre-
ferência por estes pontos 

é, conforme Nacute, para 
facilitar as suas operações, 
uma vez que os comercian-
tes informais são tidos como 
os mais incautos. De acordo 
com Nacute, a detenção foi 
graças a denúncias de al-
guns proprietários de lojas 
que se queixaram de estar 
a ser vítimas destes crimes 
e receavam ser acusados de 
envolvimento no crime de 
falsificação de moeda. Den-
tre os processos, a PRM tem 
um caso de 22 notas de mil 
meticais, outro em que es-
tiveram envolvidas 10 notas 
de mil meticais, assim como 
outro de cinco notas de mil 
meticais.

“Todos esses casos foram 
fornecidos por dois indiví-
duos que estão aqui sob nossa 

custódia e que afirmam terem 
entrado em contacto com al-
gumas pessoas de naciona-
lidade tanzaniana que lhes 
teriam fornecido pouco mais 
de 300 mil meticais em notas 
falsas a fim de colocá-las em 
circulação no mercado”, dis-
se Nacute.

Aliás, nestes casos de fal-
sificação, está sob custódia 
um reincidente neste tipo de 
crime. Trata-se de Cassimo 
Muhene Mutharika, conhe-
cido nos meandros do crime 
por “C4 Pedro”, natural de 
Nacala-Porto. O mesmo terá 
sido encontrado, na sua re-
sidência, com maços de di-
nheiro falso, em notas de mil 
meticais.

Entretanto, a Polícia de 
Nampula apresentou uma ou-

tra “gangue” que se dedicava 
à fraude financeira e falsifica-
ção de documentos.

Segundo Nacute, os re-
feridos indivíduos passaram 
por algumas lojas de telefo-
nia móvel, onde tentaram 
reactivar, com recurso a do-
cumentos falsos, números 
que ostentavam serviços de 
transacções financeiras elec-
trónicas para posteriormente 
adquirir os códigos e proceder 
ao levantamento dos valores 
em causa.

“Tentaram em alguns 
pontos da província. E chega-
dos ao distrito de Malema, os 
prestadores destes serviços 
suspeitaram as suas movi-
mentações e comunicaram 
a Polícia que, prontamente, 
neutralizou-os”, disse.

Muahivire com 
nova ponteca 

Parte da rede de falsificadores de moeda Este é o dinheiro falso confiscado pela PRM

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Convocatória para Assembleia Geral Eleitoral

Em conformidade com o disposto no Artigo 21º dos Estatutos convocam-se todos os associados da 
Associação Portuguesa para a Assembleia Geral Eleitoral, a ter lugar no dia 24 de Fevereiro de 2022, 
com início às 10.00 horas, nas instalações da Associação Portuguesa, sitas na Av. Friedrich Engels, 
nº275, na cidade de Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleição da Comissão Eleitoral

2. Eleição dos Órgãos Sociais

Em conformidade com o Regulamento Eleitoral da Associação Portuguesa, informa-se aos associados 
dos seguintes procedimentos eleitorais a ter em conta:

i. A apresentação das listas às eleições deverá ser efectuada ao Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, até 30 (trinta) dias antes do dia da Assembleia Geral Eleitoral, ou seja, até dia 25 
de Janeiro de 2022, inclusive.

ii. Cada lista candidata deve ser assinada por cada um dos membros que a compõe e ser acom-
panhada por um programa de acção.

iii. Apenas gozam do direito de voto os Associados que tenham pago a sua quota anual até ao 
último dia do mês anterior ao do acto eleitoral (31 de Janeiro).

iv. A votação decorrerá entre as 12.00 e  21.00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022.

v. O voto secreto é exercido pelo preenchimento do Boletim de Voto

O Regulamento Eleitoral poderá ser consultado no Facebook da Associação Portuguesa ou na morada 
provisória dos serviços administrativos da AP, a partir do dia 10 de Fevereiro.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do número um do artigo décimo oitavo 
dos estatutos, é convocada a Assembleia Geral 
Ordinária, a reunir no próximo dia 27 de Janeiro 
de 2022, às 17.30 horas, via plataforma digital 
Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e votação do Relatório & Contas 
de 2021

2. Balanço das Actividades 2021

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE EMPREGO E GESTÃO DE 
NEGÓCIOS – iNATEC

Visão Empreendedora e Profissional

O Instituto Politécnico de Emprego e Gestão de Negócios – 
iNATEC, é uma instituição de Ensino Médio Técnico-Profissional, 
sediada na cidade da Matola, rua Eusébio da Silva n0104, com o 
Alvará N° 1088/033/IET/2019.

Ministra os cursos nas áreas de Administração e Gestão, Industrial, 
Saúde,Hotelaria e Turismo.

O INATEC pretende recrutar docentes para o ano lectivo 2022, nas 
seguintes áreas de formação: Contabilidade, Recursos Humanos, 
Ensino da língua Inglesa, Medicina geral, Enfermagem geral, 
Farmácia, Saúde materna Infantil e Nutrição. Os Docentes devem 
possuir o nível académico superior (Licenciatura ou Mestrado). 
Para as áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Ensino da língua 
Inglesa, os docentes devem possuir o certificado B (CBT - Ensino 
Baseado em competências). Enviar o CV para inatec@outlook.pt 
ou entregar fisicamente na secretaria da instituição, no local acima 
citado até ao dia 11 de Janeiro de 2022.

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Na nossa edição de ontem, 3 de Janeiro, publicamos, erradamente, uma notícia segundo a qual o  
Governo vai alocar 33 mil milhões de meticais para financiar projectos juvenis neste ano, com o 
título “Mais financiamento para projectos juvenis”, mas, na verdade, o dinheiro a ser disponibili-
zado é de 33 milhões de meticais.  Pelo lapso, pedimos sinceras desculpas à Secretaria do Estado da 
Juventude e Emprego e ao público, em geral.

Rectificação

PROMOVENDO VERDADEIRA RECONCILIAÇÃO 

DDR devolve esperança
ao povoado de Zove

HORÁCIO JOÃO

A 
COMUNIDADE de 
Zove, no distrito de 
Chibabava, província 
de Sofala, vive mo-
mentos de retorno à 

normalidade depois de so-
frer ataques militares durante 
longo período, o que impedia 
os cidadãos de trabalhar.

Com o parar das armas, 
neste momento os residen-
tes estão a conseguir alcançar 
uma verdadeira reconciliação 
e boa convivência entre ir-
mãos que voltam a percorrer 
os mesmos caminhos e a par-
tilhar fontes de água sem des-
confianças.

Depois dos entendimen-
tos entre o Governo e a Rena-
mo que deu lugar à assinatura 
do Acordo de Paz e Reconci-
liação, em 2019, a implemen-
tação do processo de Desmi-
litarização, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) dos ho-
mens residuais deste partido 
enche de esperança a todos 
os residentes que procuram 
esquecer a guerra e valorizar 
a paz. O régulo Mupula Ma-
pote, do povoado de Zove, 
confirma que a vida voltou à  
normalidade naquela zona do 
distrito de Chibabava, onde 
os ataques armados eram fre-
quentes.

Considera que com a im-
plementação do entendi-
mento de Maputo, as comu-
nidades voltam a sorrir e está 

confiante de que o bem irá se 
sobrepor ao mal, o que con-
tribuirá para as pessoas refa-
zerem as suas vidas.

“Alguns já estão a reer-
guer-se aos poucos, mas ou-
tros ainda continuam com 
receios porque não se esque-
ceram, na totalidade, do que 
aconteceu. Contudo, eu e os 
meus colegas estamos a tra-
balhar nas comunidades para 
apelar a toda gente para voltar 
a produzir, pois a paz é uma 
realidade na nossa povoação e 

há garantias de que a boa in-
tenção dos moçambicanos vai 
superar todos os obstáculos”, 
disse o régulo Mapute, que 
garante haver vontade colec-
tiva de reerguer a vida nesta 
região.

Acrescentou que, gra-
ças à forte sensibilização por 
parte das autoridades locais, 
muitos moradores estão em-
penhados na lavoura dos 
campos de produção agrícola 
porque têm a certeza de que 
a paz é um facto, ao mesmo 

tempo que estão a construir 
casas melhoradas e cantinas 
rurais.

Mapote disse ainda que 
a comunidade de Zove de-
monstrou que quer promo-
ver a reconciliação ao receber 
oito antigos guerrilheiros da 
Renamo que beneficiaram do 
processo de DDR.

Estes estão neste mo-
mento a reconstruir as suas 
vidas com o apoio de todos, 
apontando que mais do que 
a assistência que os desmo-

bilizados recebem das autori-
dades, o carinho e confiança 
que as comunidades ofere-
cem são fundamentais.

“Recebemos a eles como 
filhos de casa. No princípio, 
a população tinha medo por 
saber que são pessoas que vi-
veram muito tempo no mato, 
mas, como líderes, estamos 
a sensibilizar as comunida-
des para melhor convivência, 
o que estamos a conseguir 
com a colaboração de todos”, 
tranquilizou Mapote.

Ambiente de paz 
promove emprego
João Bondade, comerciante 
baseado em Muxúnguè, ma-
nifestou-se satisfeito com o 
actual ambiente de paz e re-
conciliação nacional vivido 
naquele povoado, afirmando 
que agora tudo pertence ao 
passado e o importante é ar-
regaçar as mangas com visão 
para um futuro risonho.

“Vivemos tranquilos e 
estamos satisfeitos. Como 
comerciante, tenho colabo-
rado com alguns elementos 
beneficiários do processo de 

DDR que praticam a mesma 
actividade, onde partilhamos 
o aluguer da mesma viatu-
ra no transporte da carga”, 
exemplificou Bondade, para 
quem o importante é as pes-
soas saberem superar as ad-
versidades de vida, perdoar e 
reconciliarem-se com os ou-
tros para o desenvolvimento 
do país.

Como impacto disso, re-
feriu, a oferta de emprego 
aumentou nos últimos tem-
pos com a abertura de mais 

estabelecimentos comerciais 
e outro tipo de iniciativas, 
criando-se oportunidades 
para muitos jovens que não 
tinham ocupação.

Por outro lado, reconhe-
ceu que a guerra retardou 
muito o desenvolvimento e 
sensibilizou a todos para que 
usem a experiência como 
fonte de inspiração para a ma-
nutenção da paz e reconcilia-
ção nacional, preservando o 
diálogo entre as partes antes 
desavindas. Régulo Mupula Mapote

Paz propicia desenvolvimento
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Estrada mais segura e comércio dinamizado

O automobilista Afon-
so Trindade, que usa 
normalmente a Estrada 
Nacional Número Um 
(EN1), transportando 
mercadoria de Maputo 
para Malawi e vice-ver-
sa, indicou que, nos úl-
timos tempos, sempre 
viaja tranquilamente.

Disse que com o re-
torno da paz, conse-

gue pernoitar em qual-
quer lugar que desejar 
e nunca foi alvo de ata-
ques armados, assaltos, 
ameaças ou roubo de 
mercadorias como era 
antes do DDR.

Porém, lamentou a 
acentuada degradação 
da via, mormente no 
eixo Save-Caia, em So-
fala, que contribui na 

danificação precoce dos 
veículos e aumenta o 

tempo de viagem, o que 
contribui para a ocor-
rência de acidentes de 
viação. 

Por seu turno, Hele-
na Konga, vendedora de 
ananás, disse que o fim 
da guerra trouxe espe-
rança para todos, por-
que já podem se deslocar 
com segurança para os 
locais de produção.  

“Agora andamos li-
vremente até às zonas 
recônditas à procura de 
ananás nas machambas, 
mas antes nem expe-
rimentávamos isso por 
medo dos ataques ar-
mados. Viajamos sem 
ameaças de armas de 
fogo e isso significa paz 
para Muxúnguè”, consi-

derou.
Para o operador tu-

rístico Willian Simith, 
a vida decorre normal-
mente em Muxúnguè, 
como resultado directo 
da paz e reconciliação 
nacional, o que convida 
a qualquer operador a 
investir com segurança 
porque se abrem assim 
muitas oportunidades.

Num curto espaço de 
tempo, nas suas pala-
vras, Muxúnguè atin-
giu outros patamares de 
desenvolvimento com 
o fim das hostilidades, 
onde todos se cruzam e 
passam noites sem so-
bressaltos, sendo desejo 
colectivo que a paz efec-
tiva seja uma realidade.

Nascem negócios como resultado da reconciliação em Zove

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO – 
INAHINA

UNIDADE GESTORA DAS AQUISIÇÕES
Avenida Karl Marx 153, 5ºa 12º Andares, Maputo, Tel. 

21430186/8 Fax 21430185

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do art.33 n° 3 alínea “d” 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 
dos concursos abaixo indicados:

N/O
Modalidade/nº do 

Concurso
Objecto Concorrente

Valor incluindo 
IVA

1
Concurso por ajuste 
directo nº     INHN/
DN/S/2021

Prestação de serviços 
de assistência médica 
e medicamentosa da 
delegação de Nacala.

Finarquimoz,Lda 2.300.000,00MT

2
Concurso por ajuste 
directo nº     INHN/
DN/S/2021

Aluguer de embarcação 
da ADMAR-Ilha de 
Moçambique.

ADMAR-Ilha de 
Moçambique

360.000,00MT

3
Prorogração do 
contrato nº 71/
INHN/2020

Fornecimento de 
géneros alimentícios.

Vip 
Supermercado,Lda

1.317.270,00MT

4
Concurso por 
cotações nº  INHN/
DN/B/2021

Fornecimento de 
aparelhos de Ar- 
condicionado para 
delegação de Nacala.

Fast Clean 104.715,00MT

5
Prorogração do 
contrato nº 69/INHN/
DN/UGEA/B/2020

Fornecimento de 
refeições e serviços de 
catering.

Helendocas 
Cathering

1.217.099,52MT

6
Prorogração do 
contrato nº 71/INHN/
UGEA/B/2020

Aquisição de material de 
higiene e limpeza para 
delegação de Nacala

Search Logistics,lda 49.837.32MT

7
Concuso Limitado 
nº 03/INHN/
DN/B/2020

Fornecimento de mobi-
liário e equipamento de 
residência para delega-
ção de Nacala.

RCI LDA-Rui Catoma 
Investimentos

976.010,00MT

8
Adenda ao concurso 
nº 25/INHN/UGEA/
DB/S/2021

Contratação de 
serviços de reparação 
de automóveis do 
INAHINA-Beira.

Auto Gruta 462.500,00MT

9
Concurso por ajuste 
directo nº     INHN/
UGEA/B/2021

Fornecimento de 
materiais para a 
reparação de Ploter.

Gsis-Gestão 
de sistemas 

informáticos e 
serviços

412.381,71MT

10
Renovação do 
contrato nº 99/
INHN/2020

Prestação de serviços  
de fornecimento de 
refeições prontas

Cecília Almeida 
Miranda Rachide

958.600,00MT

11
Concurso por ajuste 
directo nr     INHN/
DN/S/2021

Prestação de serviços 
de transporte de boias 
e outros equipamentos 
INAHINA-Nacala

Victab,lda 500.000,00MT

12
Concurso por 
cotações nº 12/INHN/
DN/B/2020

Aquisição de material de 
higiene e limpeza para 
delegação de Nacala

Search logistics 49.837,32MT

13
Concurso Público 
45ª000741/
CP/01/2021

Contratação de serviços 
para fiscalização das 
obras de reabilitação 
da torre do farol 
Vilhena, manutenção de 
Moradias e abertura de 
furo de água.

Riportico Engenharia 6.221.358,00MT

14
Concurso Público 
45ª000741/
CP/16/2021

Aquisição de 
equipamento de 
protecção individual

Graffiti Wall designs, 
lda

8.323.298.10MT

15
Concurso por 
cotações nº   /INHN/
UGEA/2021

Serviço de taxi New sigma,lda 346.788,00

O Director-Geral
__________________________________

 Simião António Munguambe
(Especialista)
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DEFENDE ANTÓNIO BOENE

Deputados devem ter 
assessores para aumentar 
produção de leis

JOANA MACIE

O 
PRESIDENTE da Co-
missão dos Assuntos 
Constitucionais, Di-
reitos Humanos e de 
Legalidade, da As-

sembleia da República (AR), 
António Boene, defende a ne-
cessidade de se alocar assisten-
tes e assessores aos deputados 
para permitir que a sua partici-
pação na elaboração de leis seja 
mais produtiva.

O deputado não concorda 
com a profissionalização do 
Parlamento, segundo defen-
dem alguns círculos dentro da 
AR e no seio da sociedade civil, 
por considerar que este é um 
espaço político que espelha a 
essência da sociedade, sob o 

risco desta não se sentir repre-
sentada na Casa do Povo.

Em entrevista ao “Notí-
cias”, Boene disse que alguns 
deputados podem não ter for-
mação formal, mas têm o co-
nhecimento do dia-a-dia dos 
seus círculos eleitorais, por isso 
são legítimos representantes 
daqueles que os elegeram. 

“Então, tem que haver al-
guém com conhecimento téc-
nico que vai assessorar o depu-
tado para lhe dizer quais são as 
diversas opções que o mundo 
tem para resolver os diferentes 
problemas, mas não se deve 
tornar o Parlamento numa elite 
ou uma academia”, disse Boe-
ne, salientando que o actual 
modelo é bem representativo.

Para o deputado, o Parla-

mento é o espelho da sociedade 
moçambicana e, profissionali-
zá-lo, significaria discriminar 
um grupo significativo deste 
povo. 

“Aqui há PhD, mestres, 
licenciados e aqueles que não 
tiveram oportunidade de ir à 
escola. É isso que se pretende”, 
defende.

No seu entender, com uma 
equipa de assessores e consul-
tores, a produção legislativa 
proveniente do deputado seria 
maior. Nesta legislatura, ini-
ciada em 2020, apenas houve 
duas iniciativas de leis vindas 
da Assembleia da República, 
que foram as revisões do Es-
tatuto do Deputado e da Lei 
Orgânica do Conselho Consti-
tucional.

“Estes instrumentos foram 
da iniciativa da Assembleia da 
República porque não traziam 
questões que requeriam muita 
especialidade e envolvimento 
de várias entidades e diferen-
tes saberes”, salientou.

António Boene explicou 
que há três entidades com ini-
ciativas de lei, nomeadamen-
te, Assembleia da República, 
Governo e a sociedade civil, 
mas há matérias muito con-
cretas e de especialidade que 
o Executivo tem a capacida-
de de produzir porque possui 
uma equipa de assessores e 
consultores, para além de que, 
em caso de necessidade, pode 
contratar consultores exter-
nos, condições que o deputa-
do não tem.   

NUMA espécie de balanço da produção da 
Assembleia da República durante o ano 
2021, Boene considerou que, em termos 
de matérias programadas, o cumprimento 
foi de, aproximadamente, 95 por cento, 
entre a aprovação de leis e resoluções.

Em relação às propostas de lei que não 
foram apreciadas, o deputado explicou 
que estas implicavam uma maior auscul-
tação da sociedade para permitir que es-
ses instrumentos fossem aprovados com 
maior conhecimento e participação de 
todos.

Dos instrumentos aprovados, o de-
putado indicou a importância do Plano 
Económico Social e Orçamento do Esta-
do, que vai permitir que o Governo pos-
sa executar actividades, buscar receitas e 
fazer despesas para que o país continue a 
funcionar normalmente.

“Mas também temos o Estatuto Ge-
ral dos Funcionários e Agentes do Estado 
que vai permitir a melhor organização e 
funcionalismo público”, disse, acrescen-
tando que o outro dispositivo importan-
te aprovado foi o Sistema de Segurança 
Social Obrigatário para os Funcionários e 
Agentes do Estado.

A aprovação desta lei, segundo Boene, 
vai permitir que o Estado deixe de retirar 
mensalmente valores monetários do Or-
çamento do Estado para cobrir despesas 
de previdência social.

António Boene indicou ainda a apro-
vação da tabela salarial única como um 
passo importante que vai permitir que os 
funcionários e agentes do Estado e todos 
os servidores públicos tenham um sistema 
de remuneração mais transparente e me-
nos oneroso para o tesouro. 

“Isto significa que vai haver elimina-
ção de uma série de subsídios que alguns 
até nem se justificavam, mas também vai 
permitir que o Governo possa poupar al-
gum dinheiro para aplicar em outras áreas 
cruciais”, considerou.

Sobre a aplicação das leis aprovadas 
pelo Parlamento, António Boene faz uma 
avaliação positiva e lembra que os depu-
tados têm a prerrogativa de fazer a fisca-
lização de todas as actividades do Gover-
no, sendo nesse momento que verificam 
a execução dos instrumentos aprovados.

Esclareceu que, caso se verifique al-
guma anormalidade, o deputado pode 
evocar a lei e até usar o seu mandato para 
chamar o dispositivo para a Asse mbleia 
da República e voltar a debruçar sobre 
aqueles aspectos que carecem de melho-
ramento.

Plano executado

António Boene, presidente da Comissão dos Assuntos  Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade

 Deputados da Assembleia da República
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Introdução
O ISCISA é uma instituição de Ensino Superior Pública sediada em Maputo, que forma profissionais nas áreas das 
Ciências e Tecnologias de Saúde, disponibiliza para o ano lectivo 2022, 420 vagas para cursos de Licenciatura que 

irão decorrer nas Cidades de Maputo e Quelimane.                

A realização dos exames de admissão ao ISCISA é suportada pelo artigo 22 conjugado com o n° 5 do artigo 23, da Lei 

do Ensino Superior nº 27/2009, de 29 de Setembro, que estabelece que a conclusão da 12ª classe do Sistema Nacional 

de Educação (SNE) ou equivalente, constitui o critério de acesso ao Ensino Superior. Considerando que o número 

de vagas é inferior ao número de candidatos, o ISCISA definiu a realização de Exames de Admissão como o critério 
de selecção de estudantes, sem prejuízo de outros factores de ponderação fixados na mesma Lei e no Regulamento 
Interno do ISCISA.

Assim, torna-se público que irão decorrer em época e chamada única, os exames de admissão ao ISCISA, em todas 

capitais provinciais nos dias 23 (Quarta-Feira) e 24 (Quinta-Feira) de Fevereiro de 2022. 

CURSOS, DURAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS
Cidade de Maputo

Período diurno (laboral)

ORD CURSOS ANOS VAGAS REQUISITOS
DISCIPLINAS DE 

EXAME

1 Licenciatura de Técnicos de 
Cirurgia 

4 Anos 30

Técnico de Medicina Geral (Curativa), 
Enfermagem Geral e Enfermagem de Saúde 
Materna e Infantil 

Específico de Cirurgia 
Geral

2
Licenciatura em Enfermagem 
Geral

4 Anos
30

12ª Classe, Grupo B do SNE (ou Curso de 
Ensino Técnico Médio do Ramo Equivalente) Biologia e Química

3 Licenciatura em Fisioterapia 4 Anos
30

12ª Classe, Grupo B do SNE (ou Curso de 
Ensino Técnico Médio do Ramo Equivalente) Biologia e Física

4
Licenciatura em Tecnologia 
Biomédica e Laboratorial

4 Anos
30

12ª Classe, Grupo B do SNE (ou Curso de 
Ensino Técnico Médio do Ramo Equivalente) Biologia e Química

Período Nocturno (Pós-laboral)

1
Licenciatura em Administração e 
Gestão Hospitalar

4 Anos 30
12ª Classe, Grupo B, Grupo C e Grupo A + 
Matemática do SNE (ou Curso de Ensino 
Técnico Médio do Ramo Equivalente)

Português e 
Matemática

2 Licenciatura em Psicologia Clínica 4 Anos 30
12ª Classe, Grupo B e Grupo A + Biologia do 
SNE (ou Curso de Ensino Técnico Médio do 
Ramo Equivalente)

Português e Biologia

3 Licenciatura em Saúde Pública 4 Anos
30

12ª Classe, Grupo B e Grupo A + Biologia do 
SNE (ou Curso de Ensino Técnico Médio do 
Ramo Equivalente)

Português e Biologia

4 Licenciatura em Nutrição 4 Anos
30

12ª Classe, Grupo B do SNE (ou Curso de 
Ensino Técnico Médio do Ramo Equivalente) Biologia e Química

Cidade de Quelimane                                          

Período diurno - Laboral

ORD CURSOS ANOS VAGAS REQUISITOS DISCIPLINAS DE 
EXAME

1 Licenciatura de Técnicos de 

Cirurgia 
4 Anos 30

Técnico de Medicina Geral (Curativa), 

Enfermagem Geral e Enfermagem de Saúde 

Materna e Infantil 

Específico de Cirurgia 
Geral

2
 Licenciatura em Enfermagem 

Geral
4 Anos 30

12ª Classe, Grupo B do SNE (ou Curso de Ensino 

Técnico Médio do Ramo Equivalente) Biologia e Química

3 Licenciatura em Nutrição

4 Anos 30 12ª Classe, Grupo B do SNE (ou Curso de Ensino 

Técnico Médio do Ramo Equivalente) Biologia e Química

Período nocturno - Pós laboral

1
Licenciatura em Administração 

e Gestão Hospitalar
4 Anos 30

12ª Classe, Grupo B, Grupo C e Grupo A + 

Matemática do SNE (ou Curso de Ensino Técnico 
Médio do Ramo Equivalente)

Português e 

Matemática

2
Licenciatura em Psicologia 

Clínica
4 Anos 30

12ª Classe, Grupo B e Grupo A + Biologia do SNE 

(ou Curso de Ensino Técnico Médio do Ramo 
Equivalente)

Português e Biologia

3 Licenciatura em Saúde Pública 4 Anos
30

12ª Classe, Grupo B e Grupo A + Biologia do SNE 

(ou Curso de Ensino Técnico Médio do Ramo 
Equivalente)

Português e Biologia

Nota bem:

O Curso de Licenciatura de Técnicos de Cirurgia é para Profissionais de Saúde que devem possuir Nível Médio 
Profissional em Enfermagem Geral, Enfermagem de Saúde Materna e Infantil e Técnicos de Medicina Geral.

Os Cursos do Período nocturno têm estágios no período diurno. É da inteira responsabilidade do estudante solicitar 
autorização e ou harmonizar os estágios do curso com outras actividades laborais que desenvolve no período 
diurno. Os estágios do curso são compulsórios, são avaliados e decisivos para a classificação semestral do 
estudante.

 Baixe e consulte o Edital através do site: www.iscisa.ac.mz/www.admissaoiscisa.ac.mz

Maputo, aos 20 de  Dezembro de 2021

( Ilegível)
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1. Introdução

Nos termos do Artigo 4 da Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro, que regula a Actividade do Ensino 

Superior, Acesso ao Ensino Superior, torna-se público que irá decorrer o Concurso Documental 

e testes de diagnósticos  para admissão ao ISEDEF, para os Cursos de Licenciatura e Mestrado 

no período  laboral e pós-laboral em regime presencial,  ano lectivo 2022.

2. Poderão candidatar-se aos cursos, os indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

Para os cursos de licenciatura e mestrado são admitidos, respectivamente, os graduados do 

Ensino Secundário Geral que tenham concluído a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação 

(SNE) ou equivalente e os graduados com o nível de Licenciatura ou equivalente, para a 

continuação dos estudos.

3. Candidatura 

Para o ano académico 2022, as candidaturas para os cursos de licenciatura e mestrado irão 

decorrer na sede do ISEDEF no período de 20 de Dezembro de 2021 a 20 de Janeiro de 

2022.

Os candidatos aos cursos de licenciatura no ISEDEF sujeitar-se-ão ao Teste de Diagnóstico e 

Entrevistas Vocacionais, nos dias 21 de Janeiro a 2 de Fevereiro 2022, de modo a aferir os 

requisitos mínimos de ingresso aos cursos pretendidos.

Cursos 

Nível Curso Candidatura 
Taxa de Inscrição/ 

Matrícula
Propinas/

mensal
Início das 

aulas
Período de aulas

L
ic

en
ci

at
u

ra

Ensino de História

700,00MT 1950,00MT 3.500,00MT

Início no 
dia 21 de 
Fevereiro 
de 2021

16.30 às 21.50h

Ensino de Matemática 16.30 às 21.50h

Psicologia Social e das Organizações 16.30 às 21.50h

Psicologia Escolar 16.30 às 21.50h

M
es

tr
ad

o

Direito e Segurança

3.000,00MT 5.000,00MT

9.000.00MT 16.30 às 21.35h

Agronegócios e Logística 10.000.00MT 16.30 às 21.35 h

Relacões Internacionais e Liderança 9.000,00MT 16.30 às 21.35h

Gestão de Património Histórico Cultural 10.000,00MT 16.30 às 21.35h

Mestrado em Educação 9.000,00MT 16.30 às 21.35h

Requisitos para candidatura

Cursos de Licenciatura Cursos de Mestrado

•	 Fotocópia de BI ou Passaporte 
(autenticado);

•	 Carta de Compromisso de honra de 

Pagamento das Mensalidades

•	 Duas fotos do tipo passe

•	 Certificado de Habilitações Literárias 
de 12ª Classe ou equivalente 

(autenticado);

•	 Formulário de candidatura devidamente preenchido;
•	 Curriculum Vitae;

•	 Fotocópia de BI ou Passaporte (autenticado);
•	 Certificado de Habilitações Literárias(autenticado);
•	 Duas Fotos do tipo passe;
•	 Requerimento dirigido ao Vice-Comandante para a área 

Académica do ISEDEF (autenticado);
•	 Carta de Compromisso de honra de Pagamento das Mensalidades

www.isedef.ac.mz

https://www.facebook.com/Instituto-Superior-de-Estudos-de-Defesa

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE- ISCISA

EDITAL - EXAMES DE ADMISSÃO - ANO LECTIVO 2022     

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA 

“Tenente-General Armando Emílio Guebuza”

Área Académica e de Educação Cívico-Patriótica

Direcção de Cursos

Gabinete de Coordenação de Cursos Pós-Laboral

EDITAL

CURSOS DE LICENCIATURA E MESTRADO ANO ACADÉMICO 2022

13251

Acesse: https://t.me/Novojornal
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    REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 
objecto do concurso abaixo:

N/O Concurso Nome do Concorrente Objecto
Modalidade

Valor da Adjudicação 
com IVA incluído

1 N°17A/AD/036/2021
ALM CONSTRUÇÕES, 
LDA 

Remodelação de dois compartimentos em cozinha 

e refeitório no edifício do Comando Provincial de 
Salvação Pública de Tete

Ajuste 
Directo

5.481.883,21MT

O Chefe do Departamento
(Ilegível)

13355

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9 ª Secção Comercial

ANÚNCIO 

Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção 
Declarativa de Condenação com Processo Ordinário, registados sob o nº 
32/21/H, em que é autor Rui Jian Housing e Construções, Lda., com domicílio 
profissional na cidade de Maputo.
É desta forma citado o réu Faustino Simão Langa, maior, de nacionalidade 
moçambicana, residente no bairro da Malhangalene, casa n.º 260, 3.º andar, cidade de 
Maputo, actualmente em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, com a 
dilação de 25 (vinte e cinco) dias, contados da citação, cujo dia do término lhe será 
indicado, contestar, querendo, os autos acima citados, que lhe move Rui Jian Housing 
e Construções, Lda., pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado 
da mesma vai junto para lhes ser entregue no acto da citação. Advertindo-se-lhe de que 
a falta de contestação, importa a confissão dos factos articulados pelo autor, seguindo 
os autos à revelia, devendo constituir advogado, dentro do mesmo prazo, sob pena de 
ser de nenhum efeito a defesa que for a deduzir, nos termos conjugados dos artigos 
480, 483 e 484, n.º 1, alínea a) e 33, todos do C.P. Civil, sob pena de seguirem os autos, 
termos processuais à revelia, nos mesmos autos, que por este Tribunal lhe move o 
autor, pelos fundamentos constantes na petição inicial, cujo duplicado da mesma se 
encontra à sua disposição no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil dentro das horas normais.
Mais notifica-se o réu para dentro do mesmo prazo, constituir mandatário judicial 
na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar domicílio no qual irá receber as 
notificações, considerando-se estas feitas com entrada dos autos no Cartório, nos 
termos do artigo 255, n.º 1, do C.P. Civil.

 Matola, aos quinze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e um

P’ A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Salomão Paulo Manhiça
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de 
Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e cinco a 
trinta e seis, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos 
e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, 
perante EDUARDO CHARLES LUNABO, Conservador e Notário Superior 
em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habil-
itação de Herdeiros por óbito de HENRIQUE HETISSANE MUGABE, de 
quarenta anos de idade, no estado de casado com Carmélia Chambale, 
que era natural de Guijá, com última residência habitual no bairro do 
Aeroporto, filho de Bonga Mugabe e de Marta Cuinica.
Que no dia cinco de Agosto de dois mil e dezassete, no Hospital Cen-
tral de Maputo, faleceu um indivíduo de sexo masculino, de nome CAR-
MÉLIA CHAMBALE, de setenta e cinco anos de idade, no estado de viúva, 
que era natural de Chókwè, com última residência habitual no bairro do 
Aeroporto, filha de Chigamanda Chambale e de Macavane Mutombene.

Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade, deixando como únicos e universais herdeiros dos 
seus bens, seus filhos: Clara Milagrosa Mugabe, solteira, maior, Ilda 
Naume Henriques Mugabe, casada com Lázaro João Moiane, Deolin-
da Henrique Mugabe, casada com Enoque Josue Macia e Felicidade 
Henrique Mugabe, casada com Paulino Fabião Savele, naturais de Guijá.

Que segundo a lei não há quem eles possa concorrer a esta sucessão, 
que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 3 de Janeiro de 2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HENRIQUE HETISSANE 
MUGABE E CARMÉLIA CHAMBALE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL E NOTARIADO DE MATUTÍNE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO DE ESCRITURA 
DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura desta data de vinte e três de 
Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada nesta Conservatória, a cargo do Notário 
Iussufo Omar Combo, exarada de folhas setenta e oito a folhas setenta e nove verso, 
no livro de notas para escrituras diversas número 1-B, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de VIANA ABDULAZIZI ADAMO JAMAL, de 
cinquenta e um anos de idade, no estado que era solteiro, natural de Maputo, filho de 
Mariamo Adamo Jamal, com última residência em Missevene, distrito de Matutuíne.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da última vontade.
Mais certifico que na operada escritura foram declarados únicos e universais herdeiros 
dos seus bens, seus filhos:
Primeiro: Joaquim Aly Viana Abdulazizi Jamal, solteiro, maior, natural de Maputo e 
residente em Missevene, distrito de Matutuíne;
Segundo: Viana Abdul Júnior Jamal, menor, natural de Bela Vista e residente em Mis-
sevene, distrito de Matutuíne; 
Terceiro: Názir Justino Viana Jamal, menor, natural de Bela Vista e residente em Mis-
sevene, distrito de Matutuíne.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta 
sucessão aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado de Matutuíne, aos vinte e oito de 

Dezembro de dois mil e vinte e um

A Técnica
(Ilegível)
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e 
cinco de Outubro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas seten-
ta e sete a setenta e oito, do livro de notas para escrituras diver-
sas número trezentos e sessenta, traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, Con-
servador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
SÓNIA PAULA ROSALINA, de quarenta e cinco anos de idade, no 
estado de solteira, que era de nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual no bairro de Zimpeto, filha de Rosalina 
António Govene.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição 

da sua última. Deixando como únicos e universais herdeiros de to-
dos seus bens, seus filhos: Gelson Jonas Lumbela e Mércio Dan-
iel Jonas Lumbela, solteiros, maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 21 de Dezembro de 2021

O Notário
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SÓNIA PAULA 
ROSALINA

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

República de Moçambique

Conselho de Representação do Estado na Cidade de Maputo
Serviço de Assuntos Sociais

Instituto de formação de professores da Munhuana
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Bairro da Munhuana, Rua de Xai-Xai, 78 Tel 844623020/828888020

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada das Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte: 

No do Concurso Tipo de Concurso Objecto Empresa Adjudicada Valor da Adjudicacão

62L000742/CC/11/IFPM/2021 Cotações Aquisição de Material de Som MUSITÉCNICA, LDA 147.100,00MT

62L000742/CC/12/IFPM/2021 Cotações Aquisição de Gás Doméstico DIGÁS 63.920,00MT

Maputo, aos 3 de Janeiro de 2022

  Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MOISÉS ALBERTO SONO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas noventa e cinco verso a folhas 
noventa e seis verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e quatro, “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante 
ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de MOISÉS ALBERTO SONO, casado com Teresa Pedro 
Manuel Mabila Sitoe, sob o regime de comunhão geral de bens, natural de 
Chelembene, residente que foi nesta cidade, sendo filho de Alberto Sono e de 
Quete Mabena.
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos 
e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua esposa acima 
identificada e seus filhos: José Manuel Moisés Sono, natural de Chókwè, Elton 
Adão Moisés Sono, natural de Maputo e Moisés Alberto Sono Júnior, natural 
de Maputo, todos solteiros e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 14 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JORGE 
MATSEMUANA TIMANA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e oito a vinte e nove, do livro de 
notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JORGE MATSEMUANA 
TIMANA, de noventa anos de idade, no estado de viúvo, natural da Manhiça, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no bairro do Alto Maé, 
filho de António Timana e de Fabece Sitoe.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última. 
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Raúl 
Timana, casado sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Luísa Relogio, 
Fátima da Coceicao Timana, casada sob o regime de comunhão geral de bens com 
Gervásio Rubeiro Muvanga e Glória Jorge Timana, solteira, maior, naturais de 
Lourenço Marques.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 31 de Dezembro de 2021
Notário

(Ilegível)
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Mais de metade de reservas 
turísticas foram canceladas

C
ERCA de 30 por cen-
to dos 48 mil turistas 
previstos para a fes-
ta do fim-de-ano em 
Inhambane cancelaram 

as reservas devido às regras 
para a prevenção da propaga-
ção da Covid-19, o que inclui 
o encerramento das principais
praias, nomeadamente Tofo,
Barra e Guinjata.

Em consequência do can-
celamento das reservas, não foi 
possível alcançar a meta pre-
vista de receitas que era de 182 
milhões de meticais. Das 17.241 
camas disponíveis, a taxa de 

Inhambane pode ser feito  du-
rante os 365 dias do ano, daí 
que ninguém deve esperar De-
zembro para ir a Inhambane, 
deve desde já programar o seu 
passeio de acordo com o que 
pretende ver e fazer na costa e 
interior da província onde se 
realiza mais de 60 por cento do 
turismo nacional”, disse Yassin 
Amugy.

Entretanto, a festa da vi-
rada do ano em Inhambane 
foi calma e ordeira. Na noite 
de 31 de Dezembro a um de 
Janeiro de 2022 foram aten-
didos no Hospital Provincial 
de Inhambane (HPI), 113 pa-
cientes contendo patologias 
diferentes.

Deste número, quatro fo-
ram vítimas de acidentes de 
viação, duas queimaduras por 
objectos pirotécnicos e uma 
por água.

Segundo a directora dos 
Serviços de Urgência no HPI, 
Etelvina Elija, durante a transi-
ção do ano, não houve registo 
de óbito. 

Das quatro vítimas de aci-
dentes de viação, duas tive-
ram alta hospitalar na mesma 
noite e as restantes ainda se 
encontravam em observação 
nos serviços de urgências e 
com um estado clínico con-
trolado.

Entretanto, a porta-voz do 
Comando Provincial da Polícia 
da Republica de Moçambique 
(PRM) em Inhambane, Nér-
cia Bata, disse que, durante a 
transição do ano a corporação 
não registou nenhum caso 
criminal nem de acidente de 
viação.

Explicou que a Polícia este-
ve posicionada nas principais 
artérias da cidade para contro-
lar as emoções dos cidadãos e 
evitar aglomerações, princi-
palmente nas casas de pastos 
onde promoviam alguns es-
pectáculos musicais.

A PROVÍNCIA de Inhambane 
poderá elevar o nível de pro-
dução de carnes até meados 
de 2022, com a instalação de 
mais uma unidade de proces-
samento no distrito de Mabo-
te, com capacidade de abater 
entre 250 e 300 cabeças de 
gado por dia.

Este projecto poderá supe-
rar o recém-inaugurado ma-
tadouro industrial de Panda, 
o segundo maior do país, cuja
capacidade de processamento
é de 100 animais por dia. Para o 
efeito, um grupo de moçambi-
canos, em parceria com alguns
empresários do Botswana e da
África do Sul, pretende inves-
tir cinco milhões de dólares
norte-americanos, cerca de
300 milhões de meticais para
a materialização da iniciativa.
Parte deste valor resulta do fi-
nanciamento bancário.

O arranque das obras está 

previsto para o primeiro tri-
mestre de 2022, no âmbito 
de um projecto denominado 
“Matabote” que prevê a cria-
ção de 350 novos postos de 
emprego numa primeira fase.

Para evitar que não haja 
escassez de matéria-prima, o 
projecto prevê o fomento do 
gado junto dos criadores assim 
como o melhoramento gené-
tico de algumas espécies para 
que os animais possam desen-
volver mais rápido.

O administrador de Mabo-
te, Carlos Mussanhane, expli-
cou que a instalação do projec-
to naquele distrito, beneficia 
das condições agro-ecológicas 
que se assemelham com as do 
Botswana, onde um dos par-
ceiros detém o segundo maior 
matadouro do país e com uma 
referência mundial.

Mussanhe assegurou que a 
unidade industrial só vai aba-

ter animais com um peso igual 
ou superior a 500 quilogra-
mas, por isso pretende apostar 
na criação e melhoramento de 
outros animais para garantir a 
qualidade desejada.

Para além do consumo lo-
cal, a carne processada será 
exportada para a Alemanha, 
Rússia e Emirados Árabes Uni-
dos, numa extensão dos clien-
tes do parceiro do Botswana.

Para permitir que as co-
munidades de Mabote sintam 
impacto directo, o Conselho 
de Representação do Estado 
recomenda ao governo dis-
trital a trabalhar juntamen-
te com os investidores para 
apostarem na mão-de-obra 
local.

Dados do sector pecuário 
indicam que a província de 
Inhambane tem um efectivo 
bovino estimado em mais de 
350 mil cabeças.

Os rendimentos com o turismo caíram na transição do ano

Saúde recebe ambulâncias

Cresce capacidade 
de produção de carnes

Mabote vai aumentar a capacidade de abate para a produção de carne

ocupação esteve muito abaixo 
de metade.

Segundo a técnica do De-
partamento de Turismo na 
Direcção Provincial de Cultu-
ra e Turismo em Inhambane, 
Joana João, o fraco movimento 
vivido na quadra festiva deste 
ano foi influenciado pelas me-
didas impostas pelo decreto do 
Conselho de Ministros para a 
prevenção da Covid-19, sendo 
uma delas o encerramento de 
praias.

“Grande parte dos turistas 
nacionais e estrangeiros can-
celaram as suas viagens devi-

do ao encerramento de praias, 
uma vez que constitui um dos 
principais atrativos turísticos 
da província”, disse.

Entretanto, o presidente 
da Associação da Hotelaria e 
Turismo de Inhambane, Yassin 
Amugy, entende que a activi-
dade na província de Inham-
bane, chamada capital do tu-
rismo no país, já deixou de ser 
sazonal para ser todo o ano.

Explicou que com o fim 
da quadra festiva não signifi-
ca o término do turismo em 
Inhambane, em Vilankulo em 
especial.

Para justificar a sua afirma-
ção explicou que há quem gos-
te de Dezembro por causa da 
virada do ano ou da calmaria 
de Janeiro, outros de Fevereiro 
por ser o mês dos namorados e 
Abril para a Páscoa.

“Mas isto não termina na 
Páscoa, há pesca desportiva 
em Maio e a calmia de Junho e 
Julho e os praticantes do des-
porto aquático preferem Agos-
to e Setembro para o Kitesurf 
devido aos ventos e Outubro 
e Novembro para o Verão e a 
chamada época alta do turis-
mo. Portanto, o turismo em 

O GOVERNO da província de 
Inhambane alocou semana 
passada três ambulâncias para 
os distritos de Mabote, Govuro 
e Funhalouro com o objectivo 
de flexibilizar a evacuação de 
doentes das unidades sanitá-
rias da periferia para hospitais 
de referência para melhor ob-
servação e tratamento.

A entrega destes meios 
hospitalares reforçou o parque 
automóvel do sector da saúde, 
que poderá melhorar os cui-
dados de atendimento aos pa-
cientes e intervenção em tem-
po útil em casos de emergência 
nas mulheres grávidas, vítimas 
de acidentes de viação entre 
outras necessidades.

A cerimónia de entrega foi 
dirigida pela secretária do Es-
tado na província de Inham-
bane, Ludmila Maguni, tendo 
na ocasião, chamado atenção 
aos administradores distritais 
que receberam as chaves das 
viaturas para fazerem o devido 
acompanhamento da sua uti-
lização, pois, segundo disse, o 
governo investiu mais de oito 
milhões de meticais adquirin-
do os meios para servir ao pú-

blico.
A governante apelou aos 

beneficiários para maior res-
ponsabilidade na conservação 
dos carros, ora entregues, para 
que possam durar por mais 
tempo e assegurar que sejam 
usados para o transporte de 
doentes e não para outros fins.

A directora do Serviço Pro-

vincial de Saúde, Sónia Mahe-
so, assegurou que as ambulân-
cias vão servir para salvar a vida 
da população, principalmente 
neste período da quadra festi-
va onde há maior possibilidade 
de ocorrências de acidentes de 
viação. 

Além das viaturas alocadas  
aos distritos mencionados, na 

Agência catalã apoia o sector

O GOVERNO de Espanha, 
através da Agência Catalã de 
Cooperação e Desenvolvimen-
to, dispõe de seis milhões de 
euros, equivalentes a pouco 
mais de 420 milhões de me-
ticais para apoiar os cuidados 
de saúde primário, incluindo 
materno-infantil e a violência 
baseada no género na provín-
cia de Inhambane.

O montante foi anunciado 
pelo representante da Agência 
Catalã de Desenvolvimento em 
Moçambique, Xavier Caldei-
rão, na qual fez saber que, será 
aplicado através dos sectores 
de saúde e de  género e acção 
social.

Parte deste valor está a ser 
aplicado na assistência às ví-
timas de violência baseada no 
género e sexual, formação do 
pessoal afecto aos centros de 

atendimento integrado sobre 
matérias ligadas aos direitos 
humanos bem como da mulher 
e rapariga.

Outra parte será aplicada 
nos próximos quatro anos para 
construção e apetrechamento 
de infra-estruturas sociais re-
silientes às mudanças climá-
ticas, como salas de aula, cen-
tros de saúde e vias de acesso 
para garantir a justiça social e 
melhorar as condições de vida 
das populações das zonas ru-
rais.

Xavier Caldeirão explicou 
que o apoio resulta da coopera-
ção de mais de 20 anos entre os 
dois governos, onde a agência 
apetrechou os laboratórios das 
unidades sanitárias em equipa-
mento médico e a formação de 
profissionais de saúde.

Para além de cooperar 

com as instituições públicas, a 
Agência Catalã de Desenvolvi-
mento tem vindo nos últimos 
10 anos a trabalhar com al-
gumas organizações não-go-
vernamentais no combate às 
uniões prematuras e violência 
sexual e baseada no género.

Segundo indicou, a vio-
lência baseada no género, 
sobretudo contra a mulher e 
rapariga é um crime que deve 
ser denunciado por todos, pois  
afecta negativamente o cresci-
mento físico e psicológico das 
vítimas.

Durante os nove meses 
de 2021, mais de 2372 pes-
soas foram vítimas de violên-
cia doméstica na província de 
Inhambane, onde a agressão 
física ocupa 87,3 por cento e 
sexual com 9,9 por cento do 
total dos casos notificados.

mesma ocasião, a secretária 
do Estado fez a entrega de três 
computadores portáteis ao 
igual número de jovens par-
ticipantes do concurso jovem 
criativo, realizado recente-
mente em Cabo Delgado, onde 
a província de Inhambane fi-
cou distinguida com o prémio 
“Jovem Revelação”.

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

A pandemia dos não vacinados

A ESTRADA estava pejada de cacos 

de garrafas partidas desde a boca do 

Macopene até não se sabe onde, mas 

claramente que do rio o espectáculo 

não passou. Era o receio de algum caco 

penetrar a sola da sapatilha e atingir o 

pé. Deixaria uma feridinha que depois 

se tornaria feridona e para toda a vida. 

Eram ainda muito poucos os minutos da 

marcha, obrigatória, para desistir e re-

tornar à casa a por aí quinhentos metros. 

Foi avançando, evitando os pedaços 

grandes, até que atingiu uma bifurcação 

e então seguiu a via que o levaria pela 

marginal. Seguiu já com um à-vontade. 

Uma barraca mesmo na esquina estava 

fechada. Uma banca no quintal de uma 

residência não estava operacional, na-

quela manhã. Um pouco mais adiante, 

um fio de água por cima do alcatrão 
em toda a sua largura, dava um brilho 

especial. Uma fuga de água num pon-

to qualquer. Depois, em frente de uma

residência, que nem motorizada algu-

ma vez fora vista, uma quantidade bem 

significativa de viaturas, muitas delas 
estacionadas em cunha. Uma enorme 

tenda branca esticada defronte da casa. 

Por debaixo dela, viam-se alguns jovens 

sentados nas cadeiras plásticas visivel-

mente esgotados pela violência da noite, 

ou pelas oferendas desta. 

Estavam sentados de cabeças caídas 

para a frente. Mas nas proximidades, 

não se viam garrafas partidas.

Foi caminhando pela marginal, ba-

nhando-se de iodo e a ouvir o silêncio 

que vinha daqueles lugares exagerada-

mente humildes, onde homens e mulhe-

res, nas noites frias e quentes libertam 

gemidos e suspiros iguaizinhos a de to-

dos os humanos. 

Depois são os filhotes, que embora 
não meninos, têem um sorriso e um en-

canto como outros.

No ponto onde umas pequenotas 

costumam vender pão acondicionado 

num grande saco plástico branco en-

quanto brincam com as suas bonecas de 

pano, ninguém estava. Nem os rapazo-

tes que brincam à bola não se fizeram 
à estrada, onde fazem as marcações a 

pedra no chão. Desenham um campo de 

sete.

O improvisado alpendre na berma 

de estrada estava lá. Mas não estava 

lá máquina de costura e o homem que 

dela ganha o pão. Tão pouco a banqui-

nha, que fica ao lado da máquina, com 
rebuçados, bolachas, caldos, omo e ou-

tras coisas que sempre dão jeito às casas 

vizinhas, que reforçam a renda da má-

quina de costura. Mais um bocado e não 

se podia continuar na linha da marginal. 

O terreno é demasiado acidentado. Só 

podia fazer a colina da segurança social 

que é cortada por uma estrada de norte 

a sul. Aqui chegado e com a língua de 

fora, seguiu no sentido sul. E mais uma 

vez ouviu o silêncio das casas, dos luga-

res de venda disto e daquilo. Da cabeça 

já desciam fios de água salgada. Des-

ciam pela face e a camisete colava-se ao 

corpo já dando sinais de cansaço. Conti-

nuou a caminhar e voltou a descer para a 

rua da marginal. Defronte de um portão 

preto, semi-aberto, uma rapariga vestida 

de vermelho e um rapaz de tronco nú, 

conversavam parecendo se estarem a 

despedir, ou comentando o que foram 

os vários momentos da noite. Com a sua 

aproximação, começaram a beijar-se so-

fregadamente. Enquanto isto, uma mu-

lher vestindo uma bluzinha amarela, de 

alças, uma capulana e um gorro preto, 

dobra a esquina e caminha na sua direc-

ção. Um carro cinzento passa por ele e 

estaciona pouco antes da esquina. A mu-

lher aproxima-se do carro. Abre a porta 

do passageiro, mas não entra. Mete a 

cabeça por instantinhos e depois fecha 

a porta. Tem nas mãos dois sacos plás-

tico com significativo peso. Caminha de 
regresso. O homem do carro, que estava 

fumando, de raça branca, faz a manobra 

e ele sabe para onde vai. A mulher, com 

os seus dois sacos de plástico, penetra o 

Macopene por uma ruela de circulação 

de carros, também.

Outra vez as garrafas na estrada (é 

que por ali os carros, só de quando em 

vez e as pessoas andam mesmo na es-

trada), mas nota que os passeios estão 

limpos e então é sem aqueles cuidados 

que a caminhada continua. 

Os contentores da esquina estão to-

dos fechados. Nem os vendedores de 

crédito no terminal do Godinho, e era 

disso precisado. JAZZ WINE até vigi-

lantes dispensou.

Foi na véspera e depois do nasci-

mento do filho do Homem.
Era o dia do nascimento de Jesus. 

Era o dia, então, de celebração.

VENÂNCIO CALISTO

MOÇAMBIQUE é um país em vias de 

desenvolvimento. As autoridades já 

identificaram as principais fontes de ren-

da que podem conduzir o país ao desen-

volvimento e que podem traduzir-se na 

melhoria da qualidade de vida do povo.

As autoridades governamentais asse-

guram-nos que de tudo estão a fazer para 

disponibilizar serviços essenciais, tais 

como o acesso à educação, a retenção da 

rapariga na escola, o abastecimento de 

água a um número cada vez maior da po-

pulação, energia, estradas, mas ainda há 

um longo caminho a percorrer.

Cada vez que me retiram do salário 

o Imposto sobre o Rendimento de Pes-

soas Singulares (IRPS) percebo que dou

um grande contributo  para o desenvolvi-

mento do país e, por conta disso, mereço

alguma qualidade de vida razoável, parti-

cularmente no que diz respeito ao acesso

aos serviços essenciais.

Pois, acontece que as autoridades 

garantem ao cidadão a disponibilização 

deste ou aquele serviço contudo, os que 

devem materializar a ideia parece não 

alinhar com o discurso pelo facto de exe-

cutar as tarefas de forma  desinteressada, 

ignoram por completo aquilo que se pre-

dispuseram a fazer aquando da assinatura 

do contrato de trabalho.

Custa-me acreditar que até hoje para 

aceder aos serviços de saúde, por exem-

plo, os  cidadãos continuem a subornar 

os funcionários. E ao que tudo indica 

situações desta natureza acontecem por-

que o atendimento não é dos melhores. 

Torna-se cada vez mais difícil perceber o 

porquê das pessoas não se colocarem ao 

dispor dos doentes para satisfazer as suas 

preocupações e, por via disso, melhorar o 

seu bem-estar geral.

Até hoje reclama-se o estado das vias 

de acesso um pouco por todo o país. O 

que se sabe é que contribui-se para a rea-

bilitação e manutenção das estradas atra-

vés dos impostos  que são colectados pe-

las autoridades competentes. Afinal, para 
que servem os impostos?

O certo é que as as autoridades a vá-

rios níveis procuram formas de colectar 

impostos em vários sectores de activi-

dade para poder  disponibilizar água, 

energia, estradas, etc. Assim, o cidadão é 

obrigado a pagar impostos. E paga pois, 

existem documentos que devem ser tra-

mitados e que precisam que o cidadão 

exiba o comprovativo do pagamento de 

taxas, etc. Até mesmo a confirmação de 
residência força o cidadão a desembolsar 

algum dinheiro.

Por cada acto que se pretende realizar, 

há  necessidade de pagamento de taxa ou 

imposto. E o cidadão cumpre. Neste mo-

mento cabe as autoridades competentes 

elevarem a qualidade de vida dos cida-

dãos disponibilizando os vários serviços 

essenciais.

A educação é a chave de desenvolvi-

mento. Cidadão  instruído está em condi-

ções de melhor observar os fenómenos, 

fazer a leitura do que o rodeia e sempre 

procurar alternativas para a sobrevivên-

cia. Ademais, consegue influenciar os 
outros a trilharem pelo mesmo caminho. 

Por isso, vale a pena apostar cada vez 

mais na formação que neste momento é 

gratuito somente até a sétima classe.

Igualmente, precisamos de uma edu-

cação de qualidade que passa, de certa 

forma, por municiar cada vez mais os 

professores de ferramentas essenciais 

para lidar com o aluno na sala de aula. 

Sendo assim, a formação primária é a 

base para que o aluno consiga, por is só, 

desenvolver outras habilidades que o vão 

conduzir às classes subsequentes sem di-

ficuldades.
Tomei conhecimento de que, por 

exemplo, o IPA será agravado este, pelo 

menos na cidade de Maputo. A ser ver-

dade, é justo que façam algo mais pelos 

citadinos pois, não é pouco dinheiro que 

se colecta.  

MANUEL GUILHERME JÚNIOR

QUANDO em Outubro de 2021, escrevi um artigo de opinião 

sobre este tema, não imaginava que o mesmo teria esta parte 

II, e muito menos que escreveria algum texto ainda num dos 

dois primeiros dias do ano, que ora inicia.

Na verdade, depois de ter acompanhado um vídeo amador 

que circula nas redes sociais com duração de 26 segundos so-

bre os pronunciamentos do Comandante da PRM sobre a vaci-

nação, em que ordena que só entraria na parada quem tivesse 

o cartão de vacinação e ameaça processar a quem não apre-

sentar, e numa cavaqueira tecnológica com um amigo sobre o

assunto, e em jeito de brincadeira, sugeriu-me que escrevesse

um livro com o título “O primado da orientação superior no

ordenamento jurídico moçambicano”. Um título bastante “su-

gestivo”, mas como devem imaginar, não vou escrever sobre

isso, mas fazer uma reflexão teórico-prática sobre o conteúdo
do vídeo num cenário em que o tema da Covid-19, preocupa

a toda sociedade.

Há dois riscos eminentes ao me propor fazer isso. O pri-
meiro, e mais notável para quem é académico, é o associado 

a uma possível apreciação parcial da intervenção, uma vez 

que o vídeo tem apenas 26 segundos, e não dá o contexto em 

que é emitida a declaração. O segundo, é que trata de matérias 

ligadas à esfera do interesse público e simultaneamente aos 

direitos individuais “inalienáveis”. Ainda assim, seria de todo 

útil partilhar algumas ideias sobre o tema.

O contexto: parece-me inevitável associar o vídeo à in-

tervenção do Chefe do Estado no âmbito da situação de ca-

lamidade pública em vigor em Moçambique, em que no seu 

pronunciamento do dia 20 de Dezembro, insinuou, diga-se, 

acertadamente sobre a possibilidade futura de o Governo pas-

sar a conceder certas vantagens de acesso a serviços públicos e 

outras, a quem estivesse vacinado e à contrario sensu, a vedar 

de certa maneira a quem não estivesse vacinado. Isto não é es-

tranho e nunca seria, num mundo em que não faltam exemplos 

sobre o tratamento diferenciado para estas duas classes. No 

texto que me referi, com o mesmo título, na parte I (não era 

assim que designei, até porque como disse, não pensava que 

teria a parte II), eu dei um exemplo enigmático de um astro do 

NBA, o americano Kyrie Irving dos Brooklyn Nets de Nova 

York, um conhecido opositor  das vacinas e que se recusou 

a vacinar tendo compartilhado nas suas redes sociais publi-

cações que acusam sociedades secretas de planear implantar, 

por meio da vacina, um chip para conectar jogadores negros 

a um computador-mestre. Na sequência disso, foi afastado da 

competição. Igualmente, muito recentemente, a propósito das 

festas de fim de ano e do Natal, vimos vários Países a con-

dicionarem acessos a muitos locais que incluem restaurantes, 

ou à vacinação ou ao teste negativo da Covid-19. Obviamente 

que no nosso caso, pelas percentagens dos vacinados (ainda 

abaixo dos 10% do grupo alvo), ainda não podiamos nos dar 

ao luxo de tal exigência, mas é para onde caminhamos, com 

toda certeza.

Relativamente ao discurso, duas dimensões de análise são 

possíveis:

1. QUANTO À FORMA

Não  restam dúvidas de que o comandante estava a fazer 

um bom serviço público, mas a distância entre os direitos indi-

viduais inalienáveis e o interesse público, provavelmente não 

fosse o ideal a forma como tratou, apesar da Constituição da 

República de Moçambique no art 89 defender que todos os 

cidadãos têm direito à assistência médica e sanitária, nos ter-

mos da lei, bem como o dever de promover e defender a saúde 

pública”. 

Contudo, todos sabemos que os paramilitares e militares 

têm regras de funcionamento muito próprias para consegui-

rem  lograr os resultados pretendidos, tal como acontece com 

qualquer classe de profissionais, e nesta, não raras vezes, ro-

çam ao desrespeito dos direitos individuais, mas no contexto 

profissional em que são emitidas, assentam muito bem e não 
são contestadas por quem quer que seja (militar ou não). Isto 

é enquadrável no seu discurso quando enuncia que “vocês são 

paramilitares” sugerindo efectivamente que “ordens são para 

primeiro cumprir e constestar depois” Por isso, a minha tese 

é a de que não devia ter as câmeras por perto quando emitiu 

aquelas palavras, devia ser um acto restrito à função e mis-

são interna tal como acontece em qualquer classe profissio-

nal. Num cenário off the record, elas assentariam muito bem 

e estaria a fazer um serviço público bastante útil garantindo, 

ainda que um pouco maquiavélico, um resultado que todos nós 

desejamos. 

Que todos sejam vacinados num cenário em que vai se 

provando que a vacina constitui um factor determinante no 

controlo de doença grave e morte por Covid-19, aliviando o 

sistema de saúde que, convém não esquecer, no ano passado 

aquando do” Delta”, já se pronunciava a expressão “medicina 

de catástrofe”. Quem anda atento ao que se passa pelo mundo, 

vai constatar que até nas democracias mais liberais, têm havi-

do muito dilema sobre as medidas a tomar versus o respeito 

pelos direitos individuais.

Mais, os polícias estando a trabalhar na linha da frente no 

combate à Covid-19, constituindo um risco maior de serem 

contaminados e transmitir, façam parte do grupo prioritário de 

vacinação o que justifica que sejam exemplares no processo 
em curso.

2. QUANTO AO CONTEÚDO.

Aqui, a grande questão tem a ver com a dicotomia direitos 

individuais e interesse público. Ao consagrar o art. 89 da CRM 

sobre o direito à saúde que “todos os cidadãos têm direito à as-

sistência médica e sanitária, nos termos da lei, bem como o de-

ver de promover e defender a saúde pública”, sobretudo nesta 

parte final do artigo, como se enquadraria o discurso do Coman-

dante geral da PRM? Obviamente que a defesa da saúde pública 

não pode significar a violação flagrante dos direitos individuais, 
mas a normatividade a ser consagrada para salvaguardar o inte-

resse público passará necessariamente por cima dos interesses 

individuais, claro que não nos termos em que o meu amigo su-

geriu o título do livro. Era mesmo uma provocação deliberada 

por parte dele.

Pela estrada,
ouvindo o silêncio

Colecta de receitas deve-se traduzir na melhoria do bem-estar

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

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU
UNIDADE GESTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do nº 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 dos 

Concursos foram adjudicados aos concorrentes vencedores conforme a discriminação abaixo:

Ord      Número do Concurso 
Objecto de 

Contratação  
Modalidade Valor Empresa Adjudicada 

1
OM-19/CMM/

ADMNH/S/2021

Substituição 
da cobertura  e 
Impermeabilização 
da Laje no Edifício de 
Nhlamankulu

Concurso Limitado 1,617,476,36MT
PORTAGEM DE 
MOÇAMBIQUE, LDA 

2
OM-22/CMM/

ADMNH/S/2021

Fornecimento de 
Consumíveis para 
Material de Escritório

Concurso Limitado 421,141,50MT
SISFOC 
CONSULTORIA E 
SERVIÇOS

3 OM-25/CMM/ADMNH/S/21
Manutenção 
de Máquinas 
Equipamentos

Concurso por Cotações 348,130,70MT
INVESTIMENTOS & 
SERVIÇOS, LDA

4
OM-26/CMM/

ADMNH/S/2021

Fornecimento de 
Consumo para 
Informática 

Concurso Limitado 791,680,50MT
TRUSTY COMPUTER 
SOLUTIONS, LDA

A Autoridade Competente
(Ilegível)

63

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

COMUNICADO

Comunica-se ao público em geral que o Orçamento do 

Conselho Municipal de Maputo para 2022 foi aprovado, 
através da Resolução nº38/AM/2021 de Agosto, pela 
Assembleia Municipal de Maputo. O mesmo pode ser 

verificado e consultado na Biblioteca Municipal sita nos 
paços do Município (Praça da Independência nº 251), na 
vitrina do mesmo edifício e na página oficial do Conselho 
Municipal de Maputo. 

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

53

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuído o Certificado Mineiro número 10838CM para Areia de Construção, no distrito de Magude, 
na província de Maputo, a favor da requerente Carolina Obadias Matavele Cumbana, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25  01  20,00 32  41  40,00

2 -25  01  20,00 32  42  20,00

3 -25  01  30,00 32  42  20,00

4 -25  01  30,00 32  41  40,00

Maputo, aos 3/12/2021
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

11893

CONSELHO MUNICIPAL, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 251 MAPUTO
TELEFONE  + 258 (1) 321501/311892 FAX + 258 (1) 321501

O PALEONTÓLOGO e defensor 
do meio ambiente, o queniano 
Richard Leakey, reconhecido 
mundialmente pelas suas des-
cobertas de fósseis dos primei-
ros hominídeos, morreu no 
domingo aos 77 anos, anun-
ciou o presidente do Quénia.

Leakey teve um papel 
fundamental na compreensão 
das origens da humanidade e 
também lutou contra os ca-
çadores ilegais de elefantes. 
Embora a causa da sua morte 
não tenha sido anunciada, o 
paleontólogo tinha saúde frá-
gil há anos.

“Recebi com profunda 
tristeza ao meio-dia a notícia 
do falecimento do Doutor Ri-
chard Erskine Frere Leakey, 
ex-encarregado do Serviço 
Público do Quénia”, declarou 
o Presidente Uhuru Kenyat-
ta em comunicado publicado
neste domingo.

Nascido em 19 de Dezem-
bro de 1944, Richard Leakey, 
filho de outros dois paleontó-
logos de fama mundial, Louis 
e Mary Leakey, conseguiu seu 
reconhecimento graças a des-

cobertas que permitiram pro-
var a evolução da humanidade 
na África.

Sem formação formal em 
Arqueologia, Leakey partici-
pou de escavações nos anos 
1970 que trouxeram à luz, por 
exemplo, os primeiros crânios 
de Homo habilis (de cerca de 
1,9 milhão de anos) em 1972 e 
de Homo erectus (1,6 milhão 
de anos) em 1975.

Mas a sua maior descober-
ta ocorreu no lago Turkana, 
no Quénia, em 1984, quando 
encontrou um esqueleto quase 
completo de um Homo erec-
tus, baptizado de “o menino 
de Turkana”.

Comprometido desde os 
anos 1980 com a luta contra a 
caça ilegal de elefantes e o co-
mércio das presas de marfim, 
o presidente queniano na épo-
ca, Daniel Arap Moi, o nomeou 
encarregado do Serviço de
Vida Selvagem do país (KWS,
sigla em inglês).

Em 1993, sofreu um aci-
dente com seu avião particu-
lar Cessna no vale do Rift, no 
Quénia, e perdeu as duas per-

COSTA DO SOL

Lixo na praia após
a passagem do ano

Resíduos sólidos recolhidos na praia da Costa do Sol

A
LGUNS cidadãos na 
cidade de Maputo 
violaram as medidas 
de prevenção da Co-
vid-19 e comemora-

ram a passagem do ano 2021-
2022 na praia da Costa do Sol.

As praias encontram-se 
encerradas há mais de cinco 
meses, medida tomada para 
conter a propagação do novo 
coronavírus no país. 

Apesar das restrições, vá-
rias pessoas escolheram o local 
para festejar a chegada do novo 
ano, o que resultou em tonela-
das de lixo acumulado na praia 
e bermas da Avenida Marginal. 

Restos de objectos pirotéc-
nicos, garrafas, latas, papéis e 
sacolas plásticas foram alguns 
artigos recolhidos durante uma 
campanha de limpeza realiza-
da na manhã do dia 1.  

A campanha foi promovida 
pela Cooperativa de Educação 
Ambiental Repensar e o Pro-
grama CHePEA, que decorreu 
sob o lema “É o Momento de 
Um novo Começo: uma Praia 
Limpa, um Planeta Terra Sau-
dável”. A acção visava 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.

DESCOBRIDOR DE FÓSSEIS DOS PRIMEIROS HOMINÍDEOS

Morreu paleontólogo
queniano Richard Leakey

nas.
Richard Leakey também 

comprometeu-se com a po-
lítica, pois chefiou várias ins-
tituições da sociedade civil e 
ocupou brevemente a direcção 

do Serviço Civil local.
Apesar da saúde frágil, en-

tre 2015 e 2018 voltou a chefiar 
o KWS, diante de uma cres-
cente onda de caça ilegal. -
(SWISSINFO).

Richard Leakey

Confirmada eficácia de comprimido contra Covid-19
A FARMACÊUTICA Pfizer, com sede em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), confirmou recentemente a 
eficácia do seu comprimido contra a Co-
vid-19, que reduz em cerca de 90 por cento 
as hospitalizações e mortes. 

O medicamento foi testado nos ensaios 
clínicos em participantes que não estavam 
vacinados e apresentavam um risco eleva-
do de desenvolverem um caso grave do 
novo coronavírus.  A farmacêutica explica 
que o comprimido Covid-19 deve ser to-
mado por pessoas em risco nos primeiros 
dias em que surgem os sintomas.

Segundo um comunicado da Pfizer, a 
conclusão sobre a eficácia do medicamen-
to resultou de ensaios clínicos em mais de 
2200 pessoas e confirmou o que foi anun-
ciado no início de Novembro com base em 
resultados preliminares. 

Os participantes dos ensaios clínicos 
não estavam vacinados e apresentavam um 
risco elevado de desenvolverem um caso 
grave da doença. Nenhuma morte foi regis-
tada entre os que receberam o tratamento.

A Pfizer anunciou igualmente que o 
tratamento antiviral, que será comerciali-
zado sob o nome Paxlovid, mantém a efi-

cácia contra a variante Ómicron. 
“Isto sublinha o potencial deste medi-

camento candidato a salvar vidas de doen-
tes no mundo”, declarou Albert Bourla, 
responsável da Pfizer, citado no comuni-
cado. 

Acrescentou que o tratamento re-
presenta um complemento-chave das 
vacinas na protecção contra a Covid-19, 
por ser muito fácil de administrar. 
“As variantes de preocupação como a 
Ómicron exacerbaram a necessidade de 
opções de tratamentos acessíveis para os 
que contraem o vírus”, avançou.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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FASE DA LUA

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

“Não esqueça o que é ser um marinheiro 
apenas porque é um capitão”. 

– Provérbio tanzaniano

LUA NOVA - É hoje, às 04:34 horas

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22:00E 23:00 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

32/25

VILANKULO

33/25

TETE

38/23

QUELIMANE

33/23

NAMPULA

31/23

PEMBA

32/25
LICHINGA

25/18

BEIRA

35/25

XAI-XAI

31/25

CHIMOIO

29/19

MAPUTO

32/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

09:10- TEMPERATURA AMBIENTE

10:10- VERÃO

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- RETROSPECTIVA DESPORTIVA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:30- Á MULHER

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- INDÚSTRIA EXTRACTIVA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

20:30- MÚSICA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE - O 
NOVO VISUAL DA JIMI

08:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” 2

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 CONQUISTAS REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - 
QUELIMANE:  “OGUMANA”   
GRAVADO / QUELIMANE

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 ESPECIAL INFORMAÇÃO: 
REALBILITAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO 
MODERNIZAÇÃO DO PORTO 
DE NACALA REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  

14:00 A HORA DO CTP - 
INHAMBANE: “INHAMBANE 
EM DIÁLOGO” DIRECTO - 
INHAMBANE

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS 
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE 

18:00 CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
DIRECTO 

19:00 SOJOGO: EXTRACÇÃO DA 
LOTARIA / TOTOLOTO / 
JOKER E INFORMAÇÕES / 
TOTOBOLA  GRAVADO

19:25 CASA DO POVO

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:15 OFICINA DO DESPORTO: 
FERROVIÁRIO DE NAMPULA 
GRAVADO  

22:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” 

23:30 CANAL ZERO REPETIÇÃO

00:00 JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

01:00 CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
REPETIÇÃO

02:00 ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10  REPETIÇÃO

04:40 OFICINA DO DESPORTO: 
FERROVIÁRIO DE NAMPULA  
REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

2ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A DOUTORA FELICIDADE DA 
CONCEIÇÃO ARNALDO RUN-
GO FREMO, JUÍZA DE DIREITO 
DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção 
correm termos processuais uns 
Autos de Acção Executiva para 
Entrega de Coisa Certa, reg-
istados sob o nº 05/21/A/Ex, 
que é exequente Maria Virgínia 
Bango Quive, move contra o exe-
cutado Abílio Alfeu, com último 
domicílio no bairro Belo Horizon-
te, requerendo que seja citado a 
fazer a entrega do talhão nº 210, 
localizado em Boane, bairro Belo 
Horizonte.
É desta forma citado o réu Abílio 
Alfeu, actualmente em parte in-
certa, para no prazo legal de 5 
(cinco) dias, com dilação de 30 
(trinta) dias, contados a partir da 
data da afixação do presente edi-
tal, contestar, querendo, pelos fun-
damentos constantes da petição 
inicial, cujo duplicado da mesma 
se encontra à sua disposição no 
Cartório deste Tribunal, onde 
poderá ser solicitado em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais 
de expediente, advertindo-se-lhe 
de que a falta de contestação, con-
sideram-se confessados os factos 
articulados pela autora, seguindo 
os autos à revelia (artigos 972º, 
todos do CPC).
Mais é notificado para, dentro do 
mesmo prazo, escolher domicílio 
para receber as notificações ou 
constituir advogado na área da 
sede deste Tribunal, sob pena de 
não se efectuarem as notificações, 
considerando-se as decisões pub-
licadas logo que o processo dê en-
trada na Secretaria, nos termos do 
artigo 255, nº 2 do CP Civil.
Para constar se passou o presente 
edital e outros dois de igual teor 
que serão afixados nos locais in-
dicados na lei, sendo um à porta 
do Tribunal, outro à porta do Con-
selho Municipal do local da última 
residência do executado.

Matola, aos onze dias do mês de 
Novembro do ano dois mil e vinte 

e um
A Escrivã de Direito

Ana Paula Mugita Segundanhe

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Felicidade da Conceição Ar-
naldo Rungo Fremo
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Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento, IP

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

A Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento (AIAS) convida empresas interessadas a apresentarem propostas 
fechadas e seladas, conforme a lista abaixo: 

Concurso N°. Objecto de Concurso
Garantia 

Provisória
Data e Hora 
da Entrega

Data e Hora 
de Abertura

01/AIAS/
BENS/2022

Fornecimento e Entrega de Ferramentas de 
Canalização e Manutenção Electromecânica, 
Material para Realização de Ligações 
Domésticas, e Equipamentos de Análise 
da Qualidade da Água para os Sistemas de 
Abastecimento de Água das Vilas de:  

• Região sul: Chicualacuala, Quissico,
Massinga,  Funhalouro, Mabote  e
Inhassoro

• Região centro: Macossa, Tambarra,
Fíngoè, Inhaminga, Caia, Marínguè,
Mopeia, Alto Molócué, Maganja da
Costa e Milange

• Região norte: Mossuril, Chiúre e
Balama

700.000,00 MT
28/1/2022 
10.00 Horas

28/1/2022
10 horas e 10 

minutos

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los 
na recepção da AIAS, sita na Av. Eduardo Mondlane N°1352, 4° Andar, no periodo das 7.30 às 15.30 horas, pelo valor 

monetário não reembolsável de 3.000,00MT, a serem depositados na Conta n° 005272513008, a favor do MOPHRH – 

AIAS do Banco de Moçambique. 

O período de validade das propostas será de 120 dias.

As propostas devem ser acompanhadas pelo Certificado de Inscrição no Cadastro Único.  

As propostas devem ser entregues no endereço acima citado e serão abertas no mesmo endereço na presença dos concorrentes 

e público que desejarem participar.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decretonº5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Janeiro de 2022

A UGEA
11987

MAHANJANE

Uma voz de Moçambique 
que faz eco na Alemanha!

N
A diáspora moçam-
bicana encontrámos 
Mahanjane, pseudóni-
mo do músico e bailari-
no Octávio Rainde, ra-

dicado desde 2010 na Alemanha, 
país que graças ao seu trabalho 
vibra com os ritmos tradicionais 
moçambicanos. 

Para compreender o seu su-
cesso no Ocidente, é necessário 
revisitar o seu percurso e assim 
perceber que estamos diante 
dum daqueles profissionais es-
colhidos a dedo pela própria arte. 

Neste sentido, Mahanjane 
começou a desenvolver o gosto 
pela música na infância em 1986, 
no bairro da Malhangalene, ci-
dade de Maputo, onde, para 
além de aprender a tocar bateria 
e percussão, começou a produzir 
instrumentos musicais.

Conta que um ano depois 
criou na Rua da Resistência a 
banda Malhanga, na companhia 
dos amigos Zito, Sonaldo Sobral 
(Didinho), Dinho e os já falecidos 
Jorge Batsana e Paito Sobral. 

O grupo animava a comu-
nidade local aos fins-de-se-
mana, interpretando vários 
temas de artistas e bandas da 
aclamada velha guarda como 

Fany Mpfumo, Xidiminguana, 
Ghorwane, Wazimbo, Avelino 
Mondlane, Alberto Mutcheca, 
Alfredo Mulhui, Abel Filipe, Ma-
dala, Tambores de África, Baza 
Baza,  Madelu Systema, Franco, 
Papa Wemba e Pepe Kalle, entre 
outras. “Na altura, a nossa banda 
sentia a falta de um bom vocalis-
ta, então passei de baterista para 
homem da voz principal”, con-
tou.  Entre 1990 e 1992 Mahanja-
ne foi dançarino do grupo de rap 
De Boy Ice, com o qual aos fins-
-de-semana costumava actuar
nos pavilhões do Estrela Verme-
lha e da Académica. 

“Em 1993 tentámos nos ma-
tricular numa escola de música, 
não era fácil e tinha poucas es-
colas, por esta via decidimos ini-
ciar com a prática da actividade 
desportiva com a música no co-
ração”, recordou.  Acrescentou 
que entre 1999 e 2000 os amigos 
se viram  obrigado a abandonar o 
barco devido às vicissitudes do 
quotidiano e tentaram procurar 
novas oportunidades na vizinha 
África do Sul.  Mahanjane, en-
tretanto, continuou na sua terra 
natal com o objectivo dedesen-
volver diversos projectos sociais 
e culturais. Entretanto, em 2005 

já se encontrava a trabalhar com 
vários músicos em Portugal para, 
no ano seguinte, na cidade do 
Porto, gravar o trabalho  dis-
cográfico “Beija Assim”, com a 
participação especial do músico 
da Guiné-Bissau, Mussa Ibraimo. 

“Neste período realizámos 
uma séria de concertos em con-
juntos”, comentou.

Em 2007 registou este traba-
lho na Associação Moçambicana 
de Autores (SOMAS) e o divulgou 
na Rádio Moçambique (RM) e na 
Rádio e Televisão de Portugal 
(RTP) África, dando assim um 
passo crucial para no mesmo 
período inscrever “Beija Assim” 
no concurso musical da RM, 
Ngoma Moçambique. Em 2010 
se mudou para Alemanha onde 
vive actualmente, antes de em 
2014 gravar o seu segundo álbum 
“Salsa Poeta”, nos estúdios de 
Frankfurt com a participação do 
músico senegalês Serin Nyang, 
da banda Marrabenta Itália.

PROJECTO AFROMIGO
Entre 2015 e 2016, Mahan-

jane participou em vários con-
certos organizados pelo Pro-
grama de Integração Social dos 
Imigrantes, visando promover a 
cultura moçambicana. 

Foi neste diapasão que, disse, 
entre 2017 e 2019 fundou o pro-
jecto AfroMIGO para colmatar 
a falta de concertos musicais e 
de dança, bem como “criar um 
espaço para a promoção de ar-
tistas moçambicanos através de 
concertos e programas de apoio 
social a imigrante na Alemanha 
e África lusófona”. Conta que, 
como consequência, criou-se a 
banda AfroMigo, composta por 
profissionais das comunidades 
moçambicanas e falantes da 
língua portuguesa e “com esta 
iniciativa realizei um concerto 
acústico em 2019, em Frank-
furt, com a participação de di-
versos músicos de Cabo Verde e 
Senegal”. Em 2020 participou 
em dois “shows” acústicos em 
Wiesbaden, Frankfurt, uma ini-
ciativa financiada pelo governo 
do Estado de Hessene Wiesba-
den. “Infelizmente, por causa da 
pandemia, muitas actividades 
eram feita através de vídeo-con-
ferência”, lamentou.

 “RITIMO - KUWASSALA”
O ano começou com uma 

boa nova trazida por Mahanjane. 
O artista agendou para este mês 
o lançamento e promoção do seu 
novo som “Ritimo - Kuwassala”,

que vem acompanhado do res-
pectivo videoclipe.  Explicou que 
o número,  inspirado nalgumas
danças tradicionais africanas
como makonha, nhambaro, lati-
no, makosso, soukouse e rumba, 
é basicamente uma dança mul-
tifacetada que vem sendo traba-
lhada desde 2015.

Segundo o músico, o número 
viaja muito na cultura zambezia-
na usando, por exemplo, termos 
como “Mio Nonona”, que em 
chuabo significa “eu te conhe-
ço”, e narrando histórias desta 
província para exaltar as suas 
principais memórias, hábitos e 
costumes.  Mahanjane não es-
quece, com isso, na cidade onde 
cresceu, Maputo, cantando em 
xichangana, até porque “wassa-
la”, por exemplo, quer dizer que 
“estás a ficar atrás”, explicando 
que “Kuwassala” é originário da 
dança makonha do distrito de 
Gurué, Zambézia, executada por 
homens e mulheres.

O som, disse, faz parte do 
álbum “Santunjira”, que conta a 
história do soldado desconheci-
do na guerra de desestabilização, 
a ser “lançado quando a vida 
voltar a normalidade após a pan-
demia da Covid-19”, explicou.

Mahanjane é um promotor da cultura moçambicana na diáspora

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CARLOS SALGADO 
ROSÁRIO MARLIS

(Ito)

FALECEU

A Transebas & Serviços, EI co-
munica o falecimento do seu colaborador CAR-
LOS SALGADO ROSÁRIO MARLIS (Ito), ocorrido 
no dia 31/12/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 4/1/2022, às 10.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene, antecedido de 
velório na residência dos pais em CMC, às 8.00 
horas. À família enlutada endereça as mais sen-
tidas condolências. Paz à sua alma.

2 

ISABEL MARIA 
ADOZINDA FUMO

FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Secre-
tária-Geral, membros, Magistrados 
Judiciais, Inspectores Judiciais e todos funcionários do 
Conselho Superior da Magistratura Judicial comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento da Srª 
ISABEL MARIA ADOZINDA FUMO, mãe do Dr. Henrique 
Carlos Xavier Cossa, Juiz Conselheiro afecto no Tribunal 
Supremo, ocorrido no dia 31/12/2021, na sua residência, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 3/1/2022, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 9.00 horas, antecedido 
de velório, na capela do HCM, pelas 8.30 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

60

PAULO BERNARDO MANHIQUE
(Chihumulane II - O Grande)

(Seis meses de eterna saudade)

Sua esposa Cristina Langa Manhique, irmãos Jaime, Bento, José, Oc-
távio e Angélico, cunhados, sobrinhos, netos, tias, primos e demais 
familiares comunicam a passagem de seis meses da páscoa do seu ente 
querido PAULO BERNARDO MANHIQUE (Chihumulane II - O Grande). 
Mais informam que na quinta-feira, dia 6/1/2022, haverá celebração eucarística sufragando 
sua alma às 18.00 horas, na Sé Catedral de Maputo. As famílias Manhique e Langa agra-
decem encarecidamente toda a manifestação de solidariedade, orações e conforto nestes 
momentos difíceis. Bem hajam. Eterno descanso e paz à sua alma.

6

ANTÓNIO GUENDEPE JOÃO 
MASSUMIRA

FALECEU
O Conselho de Administração da Rádio Moçambique - E.P., Comités Lo-
cais SNJ e SINTAC e trabalhadores em geral comunicam o falecimento 
de ANTÓNIO GUENDEPE JOÃO MASSUMIRA, funcionário-aposentado 
desta Estação Emissora, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 4/1/2022, às 
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na sua residência, às 8.00 
horas. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.

50

ISABEL MARIA ADOZINDA 
FUMO

FALECEU
O Presidente, Vice-Presidente, juízes-conselheiros, Secretário-Geral e 
funcionários do Tribunal Supremo participam com profundo pesar e 
consternação o falecimento da Sr.ª ISABEL MARIA ADOZINDA FUMO, 
mãe do Dr. Henrique Carlos Xavier Cossa, Juiz-Conselheiro do Tribunal Supremo, ocorrido 
no dia 31/12/2021, na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
3/1/2022, no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada, apresentam as mais sentidas 
condolências.                28

FERNANDO INÁCIO MADEIRA 
LUÍS

FALECEU

Seus irmãos e demais familiares comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do seu ente querido FERNANDO INÁCIO 
MADEIRA LUÍS, ocorrido ontem, dia 3/1/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza amanhã, dia 5/1/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido de 
velório de corpo presente, na residência do seu irmão, sita na Matola “A”, Q. 32, Avenida 
Marginal. Paz à sua alma.

57 

GRECE QUETANE BUQUE
(1932 - 2022)

FALECEU

A família Chacate comunica com profunda mágoa o falecimento 
do seu ente querido GRECE QUETANE BUQUE, ocorrido no 
dia 1/1/2022, na sua residência, vítima de doença prolongada, cujo funeral se 
realiza no dia 6/1/2022, em Buquene - Zandamela, antecedido de missa de corpo 
presente, na Igreja S. Cipriano de Chamanculo, amanhã, dia 5/1/2022, pelas 9.30 
horas. Paz à sua alma.            15

FRANCISCO MARUME FAIFE
FALECEU

Sua esposa, filhos, netos e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido FRANCISCO MARUME FAIFE, 
ocorrido no dia 1/1/2022, no Hospital Provincial da Matola, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 4/1/2022, pelas 10.00 horas, no Ce-
mitério da Texlom, antecedido de velório na sua residência, sita na Matola “F”. 
Paz à sua alma e que Deus lhe conceda eterno descanso.

56

CHALI TEMBE 
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos 
os trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do Senhor CHALI TEMBE, trabalhador reforma-
do deste banco, ocorrido no dia 30/12/2021, cujas cerimónias
fúnebres tiveram lugar no Cemitério familiar, KM 18, no distrito de KaTembe,
pelas 9.00 horas, no dia 1/1/2022. À família enlutada apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.            79

RICARDO AUGUSTO DE PALHA 
PINTO JORGE

FALECEU

Seus filhos Ricardo e Melba, genro Belmiro, nora Dunia, netos 
Miyana e London comunicam com profundo pesar o desapa-
recimento físico do seu ente querido RICARDO AUGUSTO DE PALHA PINTO 
JORGE, ocorrido no dia 2/1/2022, em Johannesburg, África do Sul, cujo funeral 
se realiza em data a anunciar.

55

RICARDO AUGUSTO DE PALHA 
PINTO JORGE

FALECEU

Seus irmãos Susete, Ernestina e Manuel, sobrinhos e netos 
comunicam com profundo pesar o desaparecimento físico do 
seu ente querido RICARDO AUGUSTO DE PALHA PINTO JORGE, ocorrido no 
dia 2/1/2022, em Johannesburg, África do Sul, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza em data a anunciar.

55

EMÍDIO JORGE 
MENDES SEMEDO

(Mimi)

FALECEU

As famílias Mendes, Semedo e Varela comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico 
do seu ente querido EMÍDIO JORGE MENDES SEMEDO, 
ocorrido no dia 1/1/2022, vítima de prolongada doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 4/1/2022, pelas 10.30 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de ve-
lório na capela I do HCM, às 9.30 horas. Agradecem a 
compreensão na observação às restrições do estado 
de calamidade pública em vigor. Paz à sua alma e que 
Deus lhe conceda eterno descanso.

61

AFONSO MULUNGO

FALECEU

O Administrador Comercial & Marketing, Director 
Comercial e Marketing e todos colegas da Direcção 
Comercial da Rádio Moçambique solidarizam-se 
com o colega Selso Sabino neste momento de dor, 
pela perda irreparável do seu ente querido AFONSO 
MULUNGO, ocorrida no dia 2/1/2022. Que a sua alma 
descanse em paz.

36

MARIA MUANDO 

MATIMBE

FALECEU
Arlindo Massingue, Albertina Cumbi, 
Eusébio Matimbe, Osvaldo Cumbi e 
demais familiares comunicam o fale-
cimento do seu ente querido MARIA 
MUANDO MATIMBE, ocorrido no dia 
19/10/2020, cujo funeral se realizou 
no dia 23/10/2020, pelas 10.00 horas, 
no cemitério familiar, em Inhambane, 
antecedido de velório na residência 
da falecida, no bairro da Costa do Sol, 
casa n.º 626, Q. 53, pelas 11.00 horas 
do dia 22/10/2020. Paz à sua alma.

35

NEMA BUANE

FALECEU

O Conselho de Administração, Conselho de Ges-
tão e funcionários do Fundo de Desenvolvimen-
to dos Transportes e Comunicações no geral 
comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento da Sr.ª NEMA BUANE, mãe do Prof. 
Dr. Cachimo Assane Combo, funcionário desta 
Instituição, ocorrido no dia 2/1/2022, na cidade 
de Pemba, em Cabo Delgado, cujo funeral se 
realizou no dia 3/1/2022, na mesma província. 
À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

38

CÉLIA ADOLFO BULE
(Quina)

FALECEU

Lutaste até onde pudeste, foste uma verdadeira guerreira...Seus 
pais Adolfo Bule e Maria do Carmo Chemane, irmãos Sérgio, 
Lucilia, Stelia e Otiniel, sobrinhos Brennon, Kilundy e Sacha, primos e demais 
familiares comunicam o falecimento de seu ente querido CÉLIA ADOLFO BULE 
(Quina), ocorrido no dia  3/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza dia 
5/1/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório 
no HCM, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma guerreira.

PUBLICIDADE
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene ou Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, 
paga-se cash, de 3 000 000,00MT a 40 
000 000,00MT. NB: Se for mais pode-
-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

39

PRECISA-SE

APARTAMENTO tipo 3, num 8.º andar, 
3wc, sala com 2 ambientes, cozinha 
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24 de 
Julho, com elevador e estacionamento 
na cave, vende-se por 8 500 000,00MT, 
sem intermediários. Contacto: 83-
3081616.

13296

PROPRIEDADE em Namaacha, com 
casa, loja e armazéns, vende-se; ca-
sas na Matola - Texlom arrendam-se. 
Contacto: 84-8798083 ou 84-6492426, 
Júlio ou Luís.

30

FLAT tipo 3, com 2wc, cozinha moder-
na, num prédio pequeno, no B. Central, 
próximo do Jardim Dona Berta, vende-
-se por 7 000 000,00MT, negociáveis;
flat tipo 2, num R/C, no B. Alto Maé, 
próximo da Belita, ideal para habitação 
ou escritórios por 4 300 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 87-6018959 ou
84-6018957.

39

MINEDH

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

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

VENDE-SE

VIVENDA tipo 5, com 5 suites, 3wc, 
cozinha americana, dependência com-
pleta, piscina, jardim, quintal para 6 car-
ros, recém-construída, no Triunfo, zona 
nobre, vende-se; flat tipo 3, com 2wc, 
cozinha americana, prédio pequeno, 
próximo da Av. Julius Nyerere. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

39
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PUBLICIDADE

OS Camarões apostam 
em chegar à final do 
Campeonato Africano 
das Nações (CAN)  que 

a partir do próximo domingo 
recebem pela segunda segun-
da vez na história, depois da 
primeira, em 1972, numa prova 
em que terminaram em tercei-
ro lugar. 

A primeira vez que os “leões 
indomáveis” conquistaram 
a prova foi em 1984, voltan-
do entre 2000 e 2004 ao pódio 
africano com três títulos segui-
dos, quando construíram uma 
equipa talentosa, liderada por 
Samuel Eto’o, actual presiden-
te da Federação Camaronesa de 
Futebol. O último título foi em 
2017, no Gabão.

A partir do próximo do-
mingo, a 33.ª edição do CAN, 
cuja disputa foi adiada ano 
passado devido à pandemia 
da Covid-19, reúne 24 selec-
ções divididas em seis grupos 
de quatro equipas cada. Para os 
oitavos-de-final apuram-se os 
dois primeiros classificados de 
cada grupo e os quatro melho-
res terceiro classificados.

Agora, a jogar em casa, os 
Camarões estão no Grupo “A”, 
juntamente com Burquina-
-Faso, primeiro adversário no
domingo, Cabo-Verde e Etió-
pia, os “leões indomáveis”,
orientados pelo português An-
tónio Conceição, que na fase
de qualificação enfrentou Mo-
çambique, apostam em chegar
à final. 

Em entrevista publicada 
na edição on-line de ontem, 
do jornal português A Bola, 
Conceição que está à frente da 
equipa há dois anos e meio, diz 
que os Camarões reconstrui-
ram uma grande equipa tendo 
como objectivo a qualificação 

FUTEBOLISTAS internacionais da Gui-
né-Conacry, testados positivos ao novo 
coronavírus a algumas horas da partida 
da sua equipa nacional para o Ruanda, 
recuperaram da doença, apurou a PANA 
de fonte desportiva.

Os mesmos juntaram-se ao Syli Na-
tional, no Ruanda, onde vão disputar 
jogos amistosos com a sua congénere lo-
cal, visando o CAN que arranca domingo 
nos Camarões.

Num vídeo publicado sábado último 
na sua página do Facebook, a Federação 

Guineense de Futebol anunciou que os 
jogadores Ousmane Kanté, Illaix Moriba 
Kourouma, Mamadou Kane e o analista 
de vídeo, Thé Dubosq, foram testados 
negativos ao coronavírus após novos 
exames realizados depois de testados 
positivos há dias.

A detecção dos casos positivos à Co-
vid-19 no seio da equipa treinada por 
Kaba Diawara  aconteceu algumas ho-
ras após a entrega da bandeira nacional 
à equipa durante uma impressionante 
cerimónia no Palácio Mohamed V, pelo 

Presidente de Transição na Guiné, o co-
ronel Mamadi Doumbouya, que, nessa 
ocasião, disse e repetiu que o Governo 
disponibilizou todos os meios requeri-
dos. Reclamou o troféu do CAN para o 
povo da Guiné, exortando-lhe a obser-
var disciplina e coesão durante a com-
petição.

NO Grupo “B”, com o vice-cam-
peão Senegal, Zimbabwe e do Malawi, a 
Guiné-Conacry disputará o seu primei-
ro jogo na próxima segunda-feira, 10 de 
Janeiro corrente, frente aos malawianos. 

SÉBASTIEN Loeb, BRX, 
venceu ontem a segun-
da etapa da 44.ª edição 
do rali Dakar, noticiou 
na sua edição de ontem o 
jornal português, Maisfu-
tebol.

Na categoria dos auto-
móveis, o piloto francês 
terminou os 338 quiló-
metros em 3:25:00 horas, 
com Al-Attiyah (Toyota) 
em segundo, a 3.28 mi-

nutos, e Yazeed Al-Rajhi 
(Toyota), em terceiro, a 
8.41 minutos.

Al-Attiyah, de resto, 
lidera a geral, com 11.55 
minutos de vantagem so-
bre Loeb.

Nas motas, venceu o 
espanhol Joan Barreda 
(Honda), com mais 5.33 
minutos do que Sam Sun-
derland e 5.54 minutos de 
Kevin Benavides.

Assim, Sam Sunder-
land é o novo líder da ge-
ral das motas, com 2.51 
minutos de vantagem so-
bre o francês Adrien van 
Beveren (Yamaha) e 3.29 
minutos sobre o anterior 
primeiro classificado, o 
australiano Daniel San-
ders (GasGas).

Hoje, disputa-se a ter-
ceira etapa da competi-
ção, em Al Qaysumah.

Camarões 
apostam na final 

árduo para mudar mentalida-
des e criar o espírito que era 
preciso na selecção. Há dois ou 
três jogadores que continuam 
indisponíveis, como é o caso 
de Matip [Liverpool], uma si-
tuação anterior a mim e que 
não é possível reverter. Mas, na 
generalidade, quem tem estado 
fora quer agora voltar e partici-
par.

- Choupo-Moting, do
Bayern de Munique, é uma 
das estrelas da equipa, mas 
por vezes coloca-o no ban-
co. Como reagem os jogadores 
deste nível a estas decisões? 
- A equipa aceita as minhas
ideias. Há um clima positivo e
favorável, sempre com muito
respeito. Atletas de grande es-
tatuto vêm à selecção com pra-
zer e querem ajudar. Ele é um
desses exemplos.

- Os momentos de decisão
vão acontecer agora, mas que 
balanço faz do seu trabalho 
desde que chegou aos Cama-
rões?

- Estamos a superar as ex-
pectativas. Não foi fácil. Tive-
mos um trabalho duro nas di-
versas áreas, mas temos vindo 
a progredir, isso é muito visí-
vel. Chegar ao “Mundial” seria 
um objectivo fantástico e daria 
aquele impulso para que o fu-
tebol no país pudesse voltar a 
crescer, mas por enquanto es-
tamos focados no CAN. Que-
remos muito ter sucesso nesta 
competição e vamos fazer por 
isso.

ao “Mundial” do Qatar-2022 e 
vencer, antes e naturalmente, 
o CAN que organizam.

- Está muito perto de con-
duzir os Camarões ao “Mun-
dial” do Qatar. Como tem sido 
essa caminhada?

- O trajecto tem sido di-
fícil, mas muito positivo. De-
frontámos algumas das se-
lecções mais fortes de África. 
Perdemos na segunda jornada 
da fase de grupos e andámos 
sempre com a pressão de não 
perder mais pontos. A mar-
gem de erro era zero, mas 
vencemos quatro jogos con-
secutivos, entre eles com a 
Costa do Marfim. Correu mui-
to bem, mas ainda temos um 
play-off para lá chegarmos. 
- Quais são as perspec-
tivas para esse play-off?
- Adivinha-se um obstáculo
muito difícil. Camarões é a sé-

tima selecção do ranking em 
África. Das 10 selecções que 
estão no play-off, oito ou nove 
estão habitualmente nas fases 
finais de “Mundiais”. O sorteio 
será realizado a meio de Janei-
ro e os adversários possíveis 
são Argélia, Nigéria, Senegal, 
Marrocos e Tunísia. Claro que 
teremos sempre uma palavra a 
dizer. Estamos bem melhor do 
que há alguns meses e mental-
mente mais preparados para 
esse tipo de jogos decisivos.

- Antes do “Mun-
dial”, Camarões é o país an-
fitrião do CAN. Quais os 
objectivos para a prova? 
- Temos responsabilidades
acrescidas por jogarmos em 
casa. O objectivo é chegar à fi-
nal, mas para isso teremos de 
trabalhar muito. Conseguindo, 
o segundo objectivo fica auto-
maticamente redefinido, que é

sermos campeões. Não temos 
meias palavras. Temos de ser 
ambiciosos.

- No actual enquadramen-
to do futebol africano, quais são 
as possibilidades de conquistar 
o título?

- É um campeonato cur-
to. A equipa que menos errar 
é a que tem maiores hipóteses 
de passar nos grupos. Depois é 
o mata-mata. Temos dito aos
jogadores que é fundamental
não cometer erros. O compor-
tamento e o espírito deles têm
sido muito bons, conseguimos
construir uma verdadeira equi-
pa. Quando assim é, as possibi-
lidades de sucesso aumentam.
- Quando chegou, havia joga-
dores importantes que não que-
riam ir à selecção. Isso mudou?
- Os jogadores querem estar
presentes, sentimos a alegria
deles. Foi preciso um trabalho

Camarões querem chegar à final do CAN que vão acolher a partir do próximo domingo

Guineenses recuperados 
da Covid-19 reintegrados

RALI DAKAR

Loeb e Barreda 
vencem segunda 
etapa

Loeb venceu ontem a segunda etapa 

APRESENTADO ontem como novo 
jogador do Barcelona, Ferran Tor-
res confessou estar a viver um so-
nho.

Em declarações aos jornalistas, 
o internacional espanhol revelou
que, apesar da sua saída para o
Manchester City, em 2020, sempre 
quis regressar a Espanha.

“É um sonho, todos sabemos o 
clube que é o Barcelona, a grandeza 
que tem e darei tudo o que tenho 
para pôr o Barcelona no lugar que 
merece”, começou por dizer, em 
conferência de imprensa.

“Sempre disse que saí para vol-
tar a um dos grandes de Espanha, 
e quando soube do interesse do 
Barça nem hesitei. É uma grande 
oportunidade”, prosseguiu.

AINDA NÃO PODE SER 
INSCRITO
Entretanto, o avançado de 21 anos 

ainda não pode ser inscrito, mas isso 
não lhe tira o sono: “Estou tranqui-
lo, o clube faz o possível. Estão a tratar 
disso”. Já tinha acontecido no verão, e 
agora a história volta a repetir-se.

O Barcelona contratou-o ao Man-
chester City – imprensa fala num valor 
base de 55 milhões de euros –, mas ago-
ra não o pode inscrever, devido ao fair-
-play financeiro.

Isso mesmo confirmou Mateu Ale-
many, dirigente dos culés, ontem.

“Sabemos como estamos e os pro-
blemas com o fair-play financeiro. Isso
é avaliado no momento em que toma-
mos decisões e esperamos resolver a
situação assim que seja possível”, afir-

Ferran Torres 
já é do Barcelona

mou, citado pela Marca.
“Se a saída de Yousouf Demir ajudava? Sim, há várias 

situações de possíveis saídas que esperamos concluir esta 
semana”, acrescentou. Alemany garantiu ainda que Xavi 
não pediu a contratação de Morata, que tem sido associa-
do ao Barça: “O que me pediu foi o Ferran Torres, por isso 
é que lhe demos esse presente de Natal”.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão com frequência ou use um desin-
fectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância 

de pelo menos 2 metros das outras pessoas

O 
PRESIDENTE da Fe-
deração Moçambicana 
de Patinagem (FMP), 
Nicolau Manjate, foi 
nomeado recente-

mente ao cargo de presidente 
do Comité Africano de Hóquei 
em Patins para os próximos 
quatro anos. 

A nomeação surge na se-
quência da eleição de Natha-
nael Koty (Benin) ao cargo de 
presidente da Confederação 
Africana de Patinagem no con-
gresso da Federação Interna-
cional da modalidade, realiza-
do em Novembro, em Roma, 
Itália.

Com a sua indicação ao car-
go, Nicolau Manjate tornou-se 
membro do Comité Executivo 
da Confederação Africana de 
Patinagem, portanto com di-
reito a voto.

Para a sua nomeação pesou 
o facto de Moçambique ser nú-
mero um a nível do continente
pelas presenças nos últimos 10
mundiais do Grupo “A”, ocu-
pando lugares de topo, para
além do seu empenho notável a 

ARTUR Comboio está de re-
gresso ao Incomáti, cerca de 
nove meses depois da última 
passagem pelo emblema de 
Xinavane quando se desvin-
culou para assumir o coman-
do técnico do Costa do Sol.

O regresso do jovem téc-
nico à casa que bem conhe-
ce (é a quarta passagem pelo 
“Canavial”) foi confirmada 
pelo porta-voz do Incomáti, 
Arnaldo Cumbe, que ajuntou 
que só faltam detalhes para a 
assinatura do contrato.

“Posso dizer que o nos-
so novo treinador é Artur 
Comboio. Faltam alguns por-
menores para assinarmos o 
contrato, mas venceu a con-
corrência, pois como é sabido, 
tínhamos outros técnicos na 
calha, nomeadamente João 
Chissano e Danito Nhampos-
sa”, disse.

Segundo Cumbe, pesaram 
para a opção por Comboio o 

COM o defesa central moçam-
bicano Mexer Sitoe a não cons-
tar da convocatória, o Bordéus 
foi eliminado pelo Brest, em 
jogo dos 16-avos-de-final da 
Taça da França em futebol, dis-
putado no domingo, no terreno 
da equipa vencedora.

Duas grandes penalidades 
marcadas pelo beninense Ste-
ve Mounié e o francês Romain 
Faivre, aos 36 e 81 minutos, 
respectivamente, colocaram o 
Brest perto dos oitavos-de-final 
da segunda maior competição 
de futebol da França antes de, 
quando já passavam quatro mi-
nutos do tempo regulamentar, 
outro francês, Jérémy Le Doua-
ron, fixar o 3-0 final.

Até chegar aos 16-avos-
-de-final, na única vez em que
entrou na prova, o Bordéus ha-
via afastado o Jumeaux Zouasia,
da Ilha de Mayotte, situado ao
largo do Oceano Índico, a 516
km da cidade de Pemba, por
concludentes 10-0. Nesse jogo,
Mexer foi titular e fez a totalida-
de dos 90 minutos.

Entretanto, no outro jogo 
da Taça da França que envolve 
um moçambicano, o campeão 
Lille, de Reinildo Mandava, 
desloca-se hoje ao terreno do 
Lens, igualmente em jogo dos 

HÓQUEI EM PATINS

Manjate presidente 
do Comité Africano

nível interno na movimentação 
das camadas jovens.  

Um dos objectivos do Co-
mité Africano de Hóquei em 
Patins é criar estratégias de de-
senvolvimento de hóquei em 
patins no continente. Para esta 
missão, que promete dedicar 
todas as suas energias, Manjate 
conta com apoio dos seus com-
patriotas, nomeadamente o 
ex-seleccionador nacional, Pe-
dro Pimentel, e José Carlos, in-
dicados por si para ocuparem as 
áreas técnica e de relações in-
ternacionais, respectivamente. 

Salientar que a nomeação 
de Nicolau Manjate surge numa 
altura em que a FMP ainda não 
tem nova direcção, depois das 
eleições de 28 de Novembro de 
2020 ganhas por Eneas Mon-
teiro Comiche e impugnadas 
pelo candidato vencido, Nelson 
Costa. 

Enquanto o diferendo que 
já se encontra no Tribunal não 
se resolve, Manjate vai conti-
nuar, por decisão da Secretaria 
de Estado do Desporto, a liderar 
os destinos da modalidade.      

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS X MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Artur Comboio regressa ao Incomáti

Mexer afastado
da Taça da França

16-avos-da-final, agendado para às 22.00 horas. Na elimi-
natória passada, o Lille venceu o Auxerre por 3-1.

facto de ser conhecedor da 
casa e a questão financeira.

Artur Comboio vai preen-
cher o lugar deixado vago por 
Tiago Machaísse, que coman-
dou a equipa “açucareira” na 
ponta final da época-2021.

O Incomáti abre as “ofi-
cinas” na segunda-feira, em 
Xinavane. Segundo o porta-
-voz da colectividade, a equi-
pa terá um plantel de 22 jo-
gadores, sendo que a maioria
transita do ano passado.

ABB, FER. MAPUTO 
E SONGO INICIAM 
PRÓXIMA SEMANA

A Associação Black Bulls, 
campeã em título, inicia os tra-
balhos no dia 12, quarta-feira 
da próxima semana. Segundo 
o director desportivo do clube,
Dino Dulá, a equipa fará a pré-
-época no seu complexo des-
portivo situado no Tchumene,
município da Matola. 

São 25 jogadores que vão 
compor o plantel dos campeões 
nacionais, dentre eles, três re-
forços, nomeadamente Ste-
phen, Néné e Manucho, todos 
provenientes do Costa do Sol. 
O plantel está sob comando de 
Inácio Soares, treinador portu-
guês de 29 anos que substitui 
o compatriota Hélder Duarte,
agora no Famalicão. Soares será 
coadjuvado por Custódio Gune, 
Neves Limpo e Acácio Langa .
O Ferroviário de Maputo tam-

bém só arranca na próxima se-
mana. O “gigante” da capital 
anda fechado em copas, pelo 
que pouco se sabe das saídas e 
entradas de novos jogadores. O 
presidente dos “locomotivas”, 
Teodomiro Ângelo, promete 
novidades sobre a composição 
do plantel, a partir desta quin-
ta-feira.

Outro “gigante” que con-
tinua sem dar muitas pistas é a 
União Desportiva do Songo. Se-
gundo o chefe de Departamen-

to de Futebol, Jorge Vulande, 
também conhecido por Mavó, 
nos meandros desportivos, 
adiantou que amanhã, quarta-
-feira, haverá uma reunião para 
se calendarizar a temporada,
mas provavelmente as “ofici-
nas” abrem para a semana.

AD VILANKULO 
EM CERTEZAS

A Associação Desportiva 
de Vilankulo (ADV) ainda não 

definiu o seu calendário para a 
temproada-2022, aventando a 
hipótese de começar na próxi-
ma semana ou a partir do dia 17. 
Segundo o director desportivo 
do clube, Baltazar Cossa, tudo 
está a ser feito para que o arran-
que seja ainda nesta primeira 
quinzena de Janeiro.

O que é certo, segundo o 
director desportivo, é que mais 
da metade dos jogadores que 
compunham o plantel da época 
passada deverão deixar o clube 
que para este ano adoptou uma 
nova política (austera) salarial, 
o que fez com que muitos atle-
tas pedissem rescisão.

Já não farão parte dos “hi-
droeléctricos” Mexer, Norber-
to, mais conhecido por Betão, 
Jafete, Jongwe, Quaresma, 
Obed, Jorge Victor, Beto Ma-
ravilha, Jonas ou Terrance. In-
gressam Mussá (ex-Textáfrica) 
e Stambo (ex-Matchedje de 
Mocuba) e alguns ainda em ne-
gociação.

Outro clube que sofreu 
uma grande razia e que ainda 
não definiu o seu calendário 
é o Costa do Sol, um eterno 
candidato ao título. Segundo o 
secretário-geral do clube, João 
Paulo Nhabanga, a direcção 
vai-se reunir hoje para decidir a 
data do arranque dos trabalhos, 
bem como para definir detalhes 
logísticos.

Stephen, Nené, Manucho, 
Isac, Elmo, Manucho, Elmo, 

Raymando, Chico, Mambu-
cho, Bernardo, Telinho e Mário 
são os jogadores que deixam 
o clube. Ingressam Rifel (ex-
-Fer. Nacala), Sataca Jr (ex-Fer.
Nampula), Henriques (ex-UD
Songo), Flávio e Laque (AD
Vilankulo) Ciganinho e Dilson
(ex-Liga Desportiva de Mapu-
to).

FER. BEIRA SÓ ARRANCA
NA SEGUNDA-FEIRA

O Ferroviário da Beira só 
inicia os trabalhos na segun-
da-feira, 10 de Janeiro, ao con-
trário do que foi anteriormente 
anunciado, que referia que as 
“oficinas” estariam abertas a 
partir de ontem.

Segundo o chefe de De-
partamento de Futebol, Anísio 
Páscoa, todas as informações 
sobre a equipa, este ano trei-
nada pelo zambiano Wedson 
Nyirenda, serão reveladas no 
dia do arranque dos trabalhos. 

Segundo Páscoa, a direcção 
está a trabalhar no sentido de 
criar condições para uma pre-
paração condigna da época.

Páscoa não avançou com os 
nomes dos componentes que 
vão acompanhar Nyirenda na 
equipa técnica, nem dos jo-
gadores que vão entrar para os 

lugares daqueles que não reno-
varam os seus contratos, com 
destaque para Dayo António, 
que já está comprometido com 
a União Desportiva do Songo.

Páscoa aproveitou a ocasião 
para anunciar que a equipa B 
dos “locomotivas” do Chiveve, 
treinada por Valy Ramadane e 
Cufa, retoma os trabalhos ama-
nhã, quarta-feira, depois de ter 
interrompido a sua preparação 
da época no dia 23 de Dezembro 
para as comemorações do Natal 
e do Fim-do-Ano. No entanto, 
revelou que o comando técnico 
da equipa B vai sofrer alterações 
e que toda a estrutura técnica 
do clube será conhecido no dia 
10 de Janeiro.

DÁRIO RENOVA 
COM LIGA 

Dário Monteiro vai renovar 
o contrato com Liga Desporti-
va de Maputo, devendo iniciar
brevemente com os trabalhos
de preparação da época, tendo
em vista a sua participação no
Moçambola e outras competi-
ções.

O clube viu partir vários 
jogadores durante o defeso e 
apenas nove que fizeram parte 
do plantel de 2021 vão transitar 
para a equipa deste ano, no-
meadamente Victor Timane, 
Gildo, Mairoce, Henriques, 
Nazir, Ivan Mário, Valipavai, 
Naftal e Nonó, havendo a pos-
sibilidade da continuidade de 

Estêvão Novela, que continua 
vinculado ao clube até 31 de 
Dezembro de 2022, mas assi-
nou um novo contrato com a 
União Desportiva do Songo.

A situação do atleta está 
complicada porque está con-
tratualmente vinculado à Liga 
Desportiva de Maputo. 

O futebolista assinou uma 
adenda válida de 30 de No-
vembro de 2021 a 31 de De-
zembro de 2022, sendo que 
no referido documento a Liga 

comprometia-se a pagar o sa-
lário mensal acordado no con-
trato anterior. A adenda foi 
assinada a 19 de Agosto pelo 
jogador, como também pelo 
presidente da Liga Desporti-
va de Maputo, Mahomed Ra-
fik Sidat, e ainda por Suleman 
Dassate, dirigente daquela co-
lectividade. 

Para a assinatura da referida 
adenda, Estêvão recebeu um 
valor monetário significativo.

Entretanto, com a reno-
vação de Dário Monteiro, au-
menta o número de clubes do 
Moçambola já com equipas 
técnicas fechadas, nomeada-
mente o Ferroviário de Lichin-
ga ( Antoninho Muchanga); 
Ferroviário de Nacala (Artur 
Macassar “Turito”),  Matchedje 
de Mocuba (Nacir Armando), 
Costa do Sol (Artur Semedo), 
Ferroviário de Nampula (Nel-
son Santos); União Desportiva 
do Songo (Sérgio), Incomáti 
(Artur Comboio), Fer. Beira 
(Wedson Nyerenda) e Black 
Bulls (Inácio Soares).

Ferroviário de Maputo e 
Associação Desportiva de Vi-
lankulo são os clubes que ainda 
não confirmaram os treinado-
res para 2022.

Fim do desemprego para Comboio

“Touros” vão preparar 2022 em Tchumene

Dário Monteiro continua na Liga

Betão (direita) é um dos jogadores preponderantes que deixam AD Vilankulo
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

mas mortais relacionadas com 
os protestos contra o golpe su-
bido para 57.

Na sua comunicação, 
Hamdock declarou ter feito 
tudo o que foi possível para 

evitar a tal situação no país.
“Fiz tudo o que foi possível 

para evitar que o país desli-

OO 
PRIMEIRO-MINIS-
TRO do Sudão, Ab-
dullah Hamdok, 
anunciou no domin-
go  através da tele-

visão a sua demissão, 42 dias 
depois de ter alcançado um 
acordo com os militares para 
regressar ao cargo, do qual foi 
deposto em Outubro.

A renúncia de Hamdok 
surge no mesmo dia em que o 
país testemunhou uma nova 
jornada de manifestações 
contra o golpe de Estado de 25 
de Outubro e contra o acordo 
com o líder da junta militar, 
Abdel-Fattah al-Burhan.

Pelo menos três manifes-
tantes foram mortos durante 
as manifestações de domingo, 
segundo o Comité dos Médi-
cos do Sudão, um sindicato da 
oposição, tendo o total de víti-

zasse para o desastre quando 
atravessa uma perigosa vira-
gem que ameaça a sua sobre-
vivência face à fragmentação 
das forças políticas e aos con-
flitos entre os componentes 
(civil e militar) da transição. 
Apesar de tudo o que foi feito 
para se chegar a um consenso, 
isso não aconteceu”, afirmou.

Os protestos intensifi-
caram-se desde que o líder 
militar sudanês, o general 
Abdel-Fattah al-Burhan, e o 
primeiro-ministro Abdullah 
Hamdok, destituído no golpe 
de Estado de Outubro, che-
garam a um acordo, em finais 
de Novembro, para repor o 
último em funções e estabe-
lecer um novo roteiro para as 
eleições no país, previstas para 
2023.

Milhares de pessoas saíram 

no domingo para as ruas de 
Cartum e de outras cidades do 
país, num novo dia de protes-
tos convocados pelos comités 
de resistência.

Os manifestantes, agitan-
do bandeiras, expressaram a 
sua rejeição do acordo político 
alcançado entre Abdel-Fattah 
al-Burhan e Abdullah Ham-
dok, gritando frases de ordem 
a favor de um Estado civil, 
de acordo com os relatos da 
agência noticiosa oficial suda-
nesa, SUNA.

Antes do início das mani-
festações, as autoridades su-
danesas fecharam todas as vias 
e pontes que garantem o aces-
so a Cartum, excepto duas, 
enquanto os serviços telefóni-
cos e Internet foram cortados, 
medida frequente durante os 
dias de protestos.- (LUSA)

Hamdock diz ter feito tudo para evitar que o país deslizasse para o desastre
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PM sudanês demite-se 
e adensa impasse político 

O GOVERNO de transição do Mali pediu no 
fim-de-semana à Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) 
mais cinco anos para completar o período de 
transição política após o golpe militar de 2020.

A nova proposta foi comunicada em Acra 
pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do 
Mali, Abdoulaye Diop, ao presidente em exer-
cício da CEDEAO, o chefe de Estado do Gana, 
Nana Akufo-Addo.

O chefe da diplomacia do Mali explicou à 
televisão pública do seu país que Akufo-Addo 
tomou nota do seu pedido, que será analisado 
pelos Estados-membros da organização sub-
-regional africana.

Os resultados das consultas realizadas nos
últimos dias no Mali entre as diferentes forças
políticas e sociais do país propõem estender o
período de transição entre seis meses e cinco
anos.

Tal implica adiar a data das eleições mar-
cadas para Fevereiro, para que o país possa re-
cuperar a legitimidade constitucional.

A data de Fevereiro foi uma exigência da 
CEDEAO, da qual o Mali faz parte, para reti-
rar as sanções impostas a Bamako após os dois 
golpes militares de Agosto de 2020 e Maio de 
2021.

À semelhança da França, antiga potência 
colonial do Mali, a CEDEAO exige que Bamako 
respeite o período de transição estabelecido 
em 18 meses após o primeiro golpe de Estado, 
que termina em Fevereiro, quando devem ser 
convocadas eleições presidenciais e legislati-
vas.

Mas outros países como China, Rússia, 
Argélia e Marrocos apoiam a posição da junta 
militar e pedem que se leve em consideração a 
actual situação de insegurança no Mali, mar-
cada pela actividade “jihadista”.

O actual governo maliano não controla 
grande parte do país, particularmente o norte 
e o centro, onde a administração central está 
praticamente ausente, e os ataques realizados 
por diferentes grupos “jihadistas” estão a au-
mentar.- (LUSA)

OS cinco países membros do Conselho de Seguran-
ça da ONU (China, Estados Unidos, França, Reino 
Unido e Rússia) comprometeram-se ontem a “pre-
venir a disseminação” de armas nucleares.

Numa declaração comum, divulgada depois de 
uma reunião para analisar o Tratado de Não Proli-
feração Nuclear (TNPN) e em plenas negociações 
com o Irão, suspeito de pretender dotar-se de uma 
bomba atómica, as cinco potências nucleares su-
blinharam a “vontade” em trabalhar nesse sentido 
com “todos os Estados membros” da ONU.

A intenção é criar um “ambiente de segurança 
que permita avançar mais na área do desarmamen-
to, com o objectivo de ter um mundo livre de armas 
nucleares”, especifica a presidência francesa, que 
há dois anos coordena os trabalhos desses países.

A declaração é publicada antes da realização, 
programada para este ano sob os auspícios das Na-
ções Unidas, da 10.ª Conferência de Revisão das 
Partes do TNPN, tratado internacional assinado por 
191 países e que entrou em vigor em 1970 para im-
pedir a disseminação de armas nucleares. 

“Afirmamos que uma guerra nuclear nunca 
poderá ser vencida e nunca deve ser travada. Tendo 
em vista as consequências a longo prazo do uso de 

armas nucleares, afirmamos também que elas, en-
quanto existirem, devem servir para fins defensi-
vos, de dissuasão e prevenção de guerra”, afirmam 
os cinco países signatários.

“Cada um de nós pretende manter e fortalecer 
ainda mais as medidas nacionais de prevenção do 
uso não autorizado ou não intencional de armas 
nucleares”, continua o texto.

Os signatários são os cinco Estados legalmen-
te reconhecidos pelo TNPN como “equipados com 
armas nucleares”. 

Os três outros países que têm a bomba atómi-
ca - Índia, Paquistão e Israel - não são signatários 
do TNP, enquanto a Coreia do Norte denunciou o 
tratado.

O Ocidente suspeita que o Irão está a tentar 
desenvolver, usando a tecnologia dos lançadores 
de satélites, mísseis balísticos de longo alcance ca-
pazes de transportar cargas convencionais ou nu-
cleares.

As negociações foram retomadas em Dezem-
bro, em Viena, para relançar o acordo de 2015 sobre 
o programa nuclear iraniano (JCPOA na sigla em
inglês), que ficou moribundo após a retirada dos
Estados Unidos, em 2018.- (LUSA)

O NÚMERO de mortos e de-
saparecidos em pequenas em-
barcações precárias utilizadas 
por migrantes que tentaram 
chegar à Espanha duplicou em 
2021, para pelo menos 4.404 
pessoas, segundo a organiza-
ção não-governamental (ONG) 
Caminando Fronteras.

Este número é 103 por 
cento mais elevado do que em 
2020, quando a mesma orga-
nização estimou terem morri-
do 2.170 pessoas naquelas cir-
cunstâncias.

No ano “mais mortífero” 
desta fronteira entre a Europa 
e África, destas 4.404 pessoas, 
4.016 (91,1 por cento) morre-
ram na Rota das Canárias, num 

total de 124 naufrágios.
De acordo com a Cami-

nando Fronteras, a situação foi 
acentuada pela crise diplomá-
tica entre Espanha e Marrocos, 
durante o primeiro semestre 
do ano.

Estes números são três 
vezes e meia superiores aos 
registos da Organização das 
Nações Unidas para as Migra-
ções (OIM), que estima que as 
mortes nas rotas para Espanha 
foram 1.255 em 2021.

A OIM avisa que estas es-
timativas incluem apenas 
mortes em que o corpo é re-
cuperado ou naufrágios com 
testemunhos de sobreviventes.

O primeiro semestre de 

2021 foi caracterizado por uma 
crise diplomática entre Madrid 
e Rabat, causada pela recepção 
em Espanha, para tratamento 
contra a Covid-19, do líder do 
movimento de independência 
saharauí da Frente Polisário, 
Brahim Ghali, um inimigo de-
clarado de Marrocos.

Esta crise diplomática tam-
bém levou a que, em meados 
de Maio do ano passado, mais 
de 10 mil migrantes, na sua 
maioria marroquinos, aprovei-
tassem uma flexibilização dos 
controlos do lado deste país 
africano para entrar no enclave 
espanhol de Ceuta, por mar ou 
pelo dique que marca a frontei-
ra. - (LUSA) 

A CÂMARA baixa do Parlamen-
to sul-africano foi destruída 
pelo incêndio que deflagrou no 
domingo nos edifícios históri-
cos do poder legislativo do país, 
localizados na cidade do Cabo, 
confirmaram ontem fontes ofi-
ciais sul-africanas.

“Podemos confirmar que 
uma das maiores perdas no in-
cêndio é a queima completa 
da câmara da Assembleia Na-
cional”, câmara baixa do Par-
lamento, informou Amos Ma-
sondo, presidente do Conselho 
Nacional das Províncias (Sena-
do Sul-Africano), numa confe-
rência de imprensa.

Uma equipa de uma deze-
na de bombeiros estava ontem 
à tarde ainda dentro das insta-
lações a fazer o rescaldo do in-
cêndio, segundo o presidente 
da Assembleia Nacional, Nosi-
viwe Mapisa-Nqakula, na mes-

ma conferência de imprensa.
Para além do hemiciclo 

onde decorriam as sessões 
parlamentares dos deputados 
sul-africanos, numerosos es-
critórios e parte do edifício que 
albergava a antiga Assembleia 
Nacional foram também con-
sumidos pelo fogo.

A temperatura no interior 
dos edifícios é ainda de cerca de 
100 graus centígrados, segundo 
a ministra das Infra-estruturas, 
Patricia de Lille, pelo que a ex-
tensão real dos danos ainda se 
está por avaliar.

As equipas de engenheiros 
e especialistas destacadas para 
o local esperam ter um relatório
preliminar sobre as circunstân-
cias do incêndio até sexta-feira, 
segundo Lille.

Uma pessoa foi detida por 
suspeitas de ligação à origem 
do incêndio. Trata-se de um 

homem de 49 anos, que foi vis-
to pelos serviços de segurança 
dentro do edifício e apanhado 
com artigos roubados, infor-
maram as forças de segurança 
numa declaração no domingo 
à noite.

O suspeito detido compare-
cerá hoje perante um juiz e en-
frenta acusações de arromba-
mento, roubo e fogo posto num 
local de importância nacional.

Segundo a imprensa local, 
o suspeito terá tido acesso aos
edifícios através de uma janela.

Sobre esta detenção, Mapi-
sa-Nqakula explicou que o re-
latório da Polícia sobre a deten-
ção ainda não está disponível, 
mas sublinhou que o incêndio 
constituiu um “ataque” deli-
berado ao Parlamento, e assu-
me-se como uma “ameaça” à 
democracia da África do Sul. - 
(LUSA)

TRANSIÇÃO POLÍTICA NO MALI EM EMBARCAÇÕES A CAMINHO DE ESPANHA

CONFIRMAM  AUTORIDADES SUL-AFRICANAS 

Governo formaliza 
extensão do prazo 
junto da CEDEAO

Potências nucleares 
prometem prevenir 
proliferação de armas

Mais de quatro mil 
migrantes morreram 
em 2021 

Câmara baixa 
do Parlamento 
sucumbiu ao incêndio 

Acidentes matam 
60 pessoas em Angola 
SESSENTA pessoas morreram e 269 ficaram feridas em resul-
tado de 247 acidentes de viação registados em Angola, entre 
24 e 30 de Dezembro de 2021, anunciou ontem o Comando-
-Geral da Polícia Nacional de Angola (PNA). A PNA refere no
seu relatório, tornado público ontem, que neste período fo-
ram detidos 1.031 suspeitos, nomeadamente 123 por presu-
míveis crimes contra o património, 272 por furtos, 40 presu-
míveis autores de homicídios e 40 por suspeita de agressões
sexuais.  Foram igualmente apreendidas 52 armas de fogo de
diversos calibres, 14 viaturas e 69 motorizadas. Os maiores
índices criminais foram reportados nas províncias de Luan-
da, Cuanza Norte e Cuando-Cubango.

Seis mortos 
em ataque no  Quénia
SEIS pessoas morreram ontem no condado de Lamu, uma 
área no leste do Quénia na fronteira com a Somália, num ale-
gado ataque por rebeldes shebab, revelaram as autoridades 
locais à Agência France Presse (AFP). “Tivemos um ataque, 
suspeito de ter sido cometido pelo shebab, numa localida-
de chamada Widhu e perdemos seis pessoas”, disse Irungu 
Macharia, um funcionário do governo local, à AFP. Macharia 
revelou que uma pessoa foi morta a tiro e outras cinco fo-
ram queimadas em incêndios domésticos. “As nossas forças 
de segurança perseguem os atacantes e pedimos o apoio dos 
habitantes”, acrescentou.  

África do Sul detém 179 
ilegais zimbabweanos 
Pelo menos 179 imigrantes ilegais zimbabweanos foram de-
tidos pelas forças de segurança da África do Sul na principal 
fronteira com o Zimbabwe, anunciou ontem o ministro do 
Interior sul-africano. O ministro Aaron Motsoaledi, que vi-
sitou na manhã de ontem o posto fronteiriço de Beitbridge, 
adiantou que a entrada ilegal no território da África do Sul 
está a ser “facilitada” por militares zimbabweanos, através 
do pagamento de “subornos”. Motsoaledi salientou que o 
Governo de Pretória reforçou nos últimos dias a segurança e 
as medidas de fiscalização na fronteira com o vizinho Zimba-
bwe, considerada a mais movimentada da África Austral, na 
tentativa de impedir a entrada ilegal de imigrantes indocu-
mentados no país.

Bolsonaro internado com 
problemas intestinais
O PRESIDENTE do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado na 
madrugada de ontem, sem previsão de alta, no hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo, e segundo a equipa médica, por uma 
nova obstrução intestinal. Segundo o G1, o portal de notícias 
da rede Globo, Jair Bolsonaro foi levado na madrugada de on-
tem para o Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, 
zona sul de São Paulo, por suspeita, segundo a sua equipa 
médica, de “uma nova obstrução intestinal”. De acordo com 
o G1, Jair Bolsonaro terá deixado o Forte Marechal Luz, em
São Francisco do Sul (SC), à meia-noite de domingo, a bordo 
de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) e seguiu
até Joinville (SC), onde embarcou para São Paulo.

Resgatadas 21 crianças 
raptadas na Nigéria
PELO menos 21 crianças raptadas por grupos armados no 
noroeste da Nigéria foram resgatadas horas depois, anunciou 
a polícia nigeriana. Os alunos foram raptados na sexta-fei-
ra quando viajavam com o seu professor desde Bakura para 
uma escola islâmica no estado vizinho de Katsina, disse o 
porta-voz da polícia, Mohammed Shehu, em comunicado. 
As forças de segurança resgataram 21 alunos e estão “a tra-
balhar para resgatar as restantes vítimas e deter os raptores” 
disse Shehu. O porta-voz não adiantou quantos alunos estão 
ainda sequestrados, mas afirmou que os assaltantes raptaram 
crianças de pelo menos cinco veículos, pelo que poderá ain-
da haver muitos menores cativos.

Israel administra 
4.ª dose da vacina
contra Covid-19
ISRAEL começou, nesta segunda-feira, a administrar a quar-
ta dose da vacina contra o novo coronavírus em pessoas com 
mais de 60 anos e pessoal médico, no meio do aumento de ca-
sos provocados pela variante Ómicron. No domingo à noite, 
o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, anunciou que
idosos e pessoal médico poderão receber uma quarta dose da
vacina contra a Covid-19, se tiverem sido imunizados com
uma terceira dose há mais de quatro meses. O governo aposta
nessa quarta dose para tentar amenizar os efeitos da nova onda 
de Covid-19 nas pessoas mais vulneráveis. “A Ómicron está
aqui e temos que nos proteger”, declarou Bennett. A quarta
dose foi aprovada pelo governo israelita no dia 30 de Dezem-
bro passado, após a campanha de reforço iniciada no Verão
passado.
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