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SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO
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A NEUTRALIDADE de Moçam-
bique em relação ao conflito en-
tre a Rússia e a Ucrânia não vai 
comprometer a eleição do país 
a membro não-permanente do 
Conselho de Segurança (CS) das 
Nações Unidas na Assembleia-
-Geral que terá lugar a 9 deste
mês, na sede da organização, em
Nova Iorque.

A convicção é do enviado es-
pecial da candidatura de Moçam-
bique ao órgão, Leonardo Simão, 
que falava quinta-feira a jorna-
listas moçambicanos na cidade 
norte-americana, tendo explica-
do que é uma “neutralidade ac-
tiva” que está a ser devidamente 
explicada e cada vez mais com-
preendida pelos vários países. 

“A nossa posição não signifi-
ca indiferença. Significa que ad-
voga uma solução negociada do 
conflito. Esta posição não só está 
a ser cada vez mais entendida, 
como também vários países, in-
cluindo os membros permanen-
tes do Conselho de Segurança da 
ONU, estão apregoar como solu-
ção para o conflito”, explicou.

O antigo ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros descarta as-
sim a possibilidade de veto dos 
membros permanentes à eleição 
do país ao órgão que zela pela 
manutenção da paz e da segu-
rança internacional, justificando 
que, caso contrário, ao longo da 
campanha de candidatura teria 
havido sinais nesse sentido. Pelo 
contrário, nota-se apoio de todos 
à nossa pretensão.

O diplomata diz que reina 
uma grande expectativa quanto 
ao desempenho de Moçambique 

Explicou que a Guiné 
Equatorial tem uma vasta 
experiência na exploração 
de hidrocarbonetos que 
pode servir como refe-
rência na negociação dos 
contratos entre o sector de 
Recursos Minerais e Ener-

gia e as empresas conces-
sionárias.

“Com muita lealdade, 
dizem que não querem que 
cometamos os mesmos er-
ros e devemos priorizar a 
transformação do produ-
to nacional para garantir a 

provisão de mais postos de 
trabalho e fornecimento à 
população”, disse.

Revelou que os dois paí-
ses vão retomar o progra-
ma de capacitação de téc-
nicos nacionais na área de 
minas e gás, que foi inter-

EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS

PR defende investimento
em infra-estruturas sociais

Segundo PR, os recursos devem reflectir-se no bem-estar da população

CONFLITO RÚSSIA-UCRÂNIA 

Neutralidade não 
compromete eleição
para membro do CS

Leonardo Simão, enviado especial da candidatura de Moçambique a membro não 
permanente do CS da ONU

no órgão, sobretudo pelos países 
que têm eles próprios conflitos 
ou nas suas regiões, os quais es-
peram soluções, tendo em conta 
a longa experiência que o país 
possui na resolução destes pro-
blemas.

Neste derradeiro momento 
da campanha, Simão disse que se 
procura garantir que o apoio de-
monstrado desde o lançamento 
da corrida, a 16 de Setembro do 
ano passado, se concretize em 
voto favorável na próxima quin-
ta-feira, 9 de Junho, quando os 
193 membros das Nações Unidas 
escolherem os cinco membros 
para o assento rotativo para o pe-
ríodo 2023-2024. Além de Mo-
çambique, concorrem este ano 
como membros não-permanen-
tes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas o Equador, Malta, 
Japão e Suíça, todos endossa-
dos pelas respectivas regiões, 
devendo juntar-se a outros dez 

para totalizar os 15 membros que 
compõem o órgão.

Moçambique leva ao Con-
selho de Segurança a sua lon-
ga experiência na resolução de 
conflitos, desde os tempos da 
luta de libertação nacional até ao 
presente momento, como a par-
ticipação na luta pela libertação 
do Zimbabwe, que foi por impe-
rativo do Conselho de Segurança; 
a luta contra o apartheid na Áfri-
ca do Sul; os processos internos 
para a paz e segurança, como o 
Acordo Geral de Paz de 1992.

Moçambique também vai 
partilhar com o mundo sobre 
como concebeu o combate ao 
terrorismo, por exemplo, como 
defender as populações deste 
fenómeno mundial e como inte-
grar a dimensão desenvolvimen-
tista. Caso seja eleito, Moçam-
bique vai substituir o Quénia, 
actual representante do conti-
nente africano no órgão.

AUTÁRQUICAS DE 2023

Censo eleitoral será 
entre Janeiro e Março 
O RECENSEAMENTO elei-
toral para as autárquicas de 
Outubro de 2023 terá lugar no 
primeiro semestre do próxi-
mo ano, segundo a propos-
ta  da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE).

A data do início e duração do 
processo será submetida proxi-
mamente à apreciação e  apro-
vação do Conselho de Ministros.

Paulo Cuinica, porta-voz da 
CNE, explicou que a proposta da 
data será apresentada com base 
no tempo estabelecido de modo 
que não se comprometa o calen-
dário eleitoral.

Falando no encontro sobre o 
estágio de preparação das elei-
ções autárquicas, evento que 
juntou representantes da so-
ciedade civil, partidos políticos, 
parceiros de cooperação e ou-

tros interessados no processo, 
Cuinica afirmou que esta acção 
completa outras que já estão em 
curso, como a composição dos 
órgãos nas províncias, ao que se 
seguirá a investidura dos mem-
bros das comissões distritais nas 
58 autarquias. Acrescentou que 
estão também em preparação os 
componentes do recenseamen-
to eleitoral, nomeadamente a 
actualização dos cerca de três 
mil mobiles ID e aquisição de 
outros 500, só para citar alguns 
aspectos.

O trabalho será acompanha-
do pela educação cívica, cujos 
materiais já estão em processo 
de concepção e actualização 
de outros usados nos processos 
eleitorais passados.

Paulo Cuinica lembrou que 
a CNE está a preparar-se para as 

VI eleições autárquicas em am-
biente da pandemia da Covid-19 
e a gestão de expectativas dos 
deslocados de Cabo Delgado.

“Na questão da Covid-19, 
temos estado a trocar impres-
sões com países que já realiza-
ram eleições em tempos de pan-
demia. Há pouco tempo esteve 
uma delegação moçambicana 
no Gana para colher experiên-
cias sobre a realização de pleitos 
eleitorais em tempos de pande-
mia”, referiu.

Sobre a situação dos des-
locados na província de Cabo 
Delgado, afirmou que depende 
de outros intervenientes com 
quem a CNE igualmente está 
a trocar impressões para que o 
processo eleitoral avance logo 
que as condições estiverem 
criadas. 

Intervencionados 14 mil
quilómetros de estradas  
CERCA de 14.555 mil qui-
lómetros de estradas, in-
cluindo as não revestidas, 
foram intervencionados 
no ano passado, em todo 
o país, o que corresponde
a mais de 100 por cento do
planificado.

Lourenço Veniça, di-
rector dos Serviços de Pla-
nificação e Cooperação no 
Fundo de Estradas, disse há 
dias que desta rede viária, 
6.757 quilómetros são re-
vestidos e 7.798 não.

Sobre a manutenção 
periódica, precisou que 
as actividades programa-
das nesta rubrica visavam 
a intervenção em estra-
das que tenham perdido a 
sua capacidade de resis-
tência estrutural em sec-
ções localizadas ou com 
problemas de desgaste 

das camadas superficiais. 
No entanto, Ângelo Macuá-
cua, Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) 
do Fundo de Estrada, refe-
riu que as mudanças climá-
ticas têm tido consequên-
cias devastadoras sobre a 
rede viária, desafiando o 
sector a redesenhar o siste-
ma de financiamento para 
continuar a proporcionar o 
serviço à sociedade.  Disse 
igualmente que a conjun-
tura económica interna-
cional adversa, marcada 
pelo aumento dos preços 
de petróleo, coloca gran-
des desafios à implemen-
tação dos programas de 
estradas, pois com a subida 
do preço dos combustíveis, 
os custos dos materiais 
usados nas obras também 
aumentou.

Juízes e procuradores
em formação

Factores climáticos podem 
favorecer gás natural no país

“Mambas” já preparam
encontro com Benin

Cooperação com o Ruanda 
regista vários ganhos

Suécia reafirma apoio 
na área florestal

Rua de Chamissava 
será pavimentada

MAGISTRADOS judiciais e do Ministério 
Público serão formados, segunda-feira, 
em Maputo, em matéria de mediação de 
conflitos com vista a melhorar a actuação 
no exercício das suas funções. A forma-
ção estende-se, igualmente, a oficiais de 
justiça, assistentes sociais e técnicos do 
Instituto do Patrocínio e Assistência Ju-
rídica (IPAJ), evento organizado pelo Tri-
bunal de Menores.

O GOVERNO sueco reafirmou o compromisso de conti-
nuar a cooperar com Moçambique nas áreas das florestas, 
no contexto das mudanças climáticas. A cooperação será 
alargada à área das energias renováveis e inclui o acesso ao 
financiamento, através do Fundo Climático. Esta informa-
ção foi partilhada ontem, pela Ministra da Terra e Ambien-
te, Ivete Maibaze, no final de um encontro com a Ministra 
de Cooperação e Desenvolvimento Internacional da Suécia, 
Matilda Encrance, à margem da Conferência Internacional 
do Clima, Estocolmo +50, que decorre na Suécia. (RM) 

O PRESIDENTE do Município de Maputo, Eneas Comi-
che, lança hoje a primeira pedra para a construção da rua 
de Chamissava, que liga o bairro com o mesmo nome e o 
Centro de Saúde de Incassane, mais conhecido por Mari-
nha, no Distrito Municipal KaTembe. A acção enquadra-
-se no Plano de Desenvolvimento Municipal (2019-2023),
que prevê a requalificação e construção de estradas, com
vista à melhoria de transitabilidade. A via em causa tem
uma extensão de 3,2 quilómetros e a obra é financiada pela 
autarquia, num valor de 65 milhões de meticais. 

ANA RITA TENE, em Malabo

O
S ganhos decorren-
tes da exploração dos 
hidrocarbonetos de-
vem ser reinvesti-
dos na construção 

de infra-estruturas, com 
destaque para unidades sa-
nitárias, escolas, estradas e 
habitação para a população.

O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, consi-
dera que os projectos de gás 
e outros recursos naturais 
precisam de ser orientados 
para o bem-estar das co-
munidades das zonas onde 
são desenvolvidas essas 
iniciativas.

No balanço da visita de 
Estado à Guiné Equatorial, 
o Chefe do Estado disse
que os moçambicanos de-
vem criar capacidade para
o processamento dos re-
cursos naturais e aumenta-
rem, desta forma, os postos 
de trabalho e alimentar o
mercado nacional.

Para Nyusi, é preciso 
que os contratos de con-
cessão em vigor permitam 
que quando o país tiver ca-
pacidade interna de con-
sumo, haja abertura para 
o seu fornecimento, não
servindo apenas para ex-
portação.

rompido em 2020 devido 
às restrições de mobilidade 
impostas pela pandemia da 
Covid-19.

“Sobre a exportação 
do gás, está claro que os 
equato-guineenses não ti-
nham capacidade para que 
a produção fosse processa-
da e destinada ao mercado 
local.  Nós temos de blin-
dar os acordos para que, 
quando estivermos em 
condições de usar o produ-
to a nível interno, haja esta 
abertura. Não devemos fi-
car com a concepção de 
que está tudo dito e fecha-
do”, afirmou.

Sobre a visita de três 
dias à Guiné-Equatorial, 
onde escalou a cidade de 
Malabo e o distrito de Ria-
ba, Nyusi classificou como 
tendo sido positiva, tendo 
em conta os consensos al-
cançados com a contrapar-
te equato-guinense.

O PR citou a assinatura 
do Acordo de Supressão de 
Vistos em Passaportes Di-
plomáticos e de Serviço e 
o Memorando de Entendi-
mento no domínio da Cul-
tura e Turismo, bem como
a realização da primeira
reunião da comissão mis-
ta como elementos para a
avaliação positiva.
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Click da Semana Tema de Fundo

A SEMANA começou com uma preocupação 
que aos poucos generalizou-se, pois, depois 
de meses de espera, o livro escolar de distri-
buição gratuita chegou atrasado e com con-
teúdos errados.

E não estamos a falar de falhas levianas 
e comuns (tendo em conta que o Homem é 
por natureza um ser falível). Referimos-nos 
a erros graves que constituem um verdadeiro 
atentado ao nosso sistema de educação. 

No manual da sexta classe, a título de 
exemplo, o vizinho Zimbabwe faz frontei-
ra com o Oceano Índico, sendo um país sem 
acesso directo ao mar, e com o Mar Vermelho, 
do Oceano Índico e localizado entre África e 
Ásia (Península Arábica), na Ásia. Portanto, 
esta matéria não correspondendo à verdade 
e acaba por ser um grave atropelo à geografia.

E os exemplos são muitos. No livro de 
Matemática, continuando, se refere que o 10 
pode resultar da multiplicação dos números 
3 e 5 e, no livro de Português, escreveu-se 
que quando as galinhas e os galos são jovens 
chamam-se frangos.  Estamos diante de erros 
graves que até cheiram a sabotagem. É uma 
suspeita por não se saber do que se passa nos 
bastidores durante a produção dos manuais. 

Pela dimensão das inverdades, alguém 
pode ter modificado os conteúdos antes da 
impressão ou provavelmente não se fez devi-
da revisão dos conteúdos por aqueles a quem 
o Estado imputou esta responsabilidade, en-
fim, como diz um ditado popular “não há fu-
maça sem fogo”.

Diante desta e de outras situações, o 
“Conversas ao Sábado” apela à vigilância por 

parte dos pais e encarregados de educação e 
do governo. Infelizmente, os livros são o que 
parecem, inapropriados, e, para piorar, todos 
os dias descobrem-se novos erros e, daqui a 
pouco, não há que os cubra. 

Os livros acabam de entrar em circulação 
e já não servem, embora milhões de me-
ticais tenham sido gastos para a sua pro-
dução. Há que perceber o que realmente 
aconteceu e, a provar-se a sabotagem, pu-
nir os culpados devido ao caos social por 
eles criado no sistema de educação, que 
não é dos melhores. 

Educação é uma prática social visa de-
senvolver potencialidades, competên-
cias e habilidades do Homem, ou seja, é 
crucial para o desenvolvimento do país. 
Até mesmo a agricultura, que, segundo a 
Constituição da República, é a base do de-
senvolvimento, carece de conhecimentos 
especializados para a sua evolução. Não po-
demos esquecer que “o ser humano é aquilo 
que a educação faz dele”, citando o filósofo 
alemão Immanuel Kant. 

Entretanto, é de se aplaudir o estado de 
alerta demonstrado pelos pais e encarregados 
de educação que analisaram os conteúdos 
destes manuais numa acção que contribui 
para uma educação de qualidade e transfor-
madora. 

Talvez se deva aproveitar este momento 
para reflectir nos requisitos necessários para 
a criação de manuais escolares e outros ins-
trumentos didáticos. E, conforme escreve-
mos anteriormente, por que não produzir e 
imprimir os livros no país?

Vigiar e garantir uma
educação de qualidade

Alpendres ou bancas!?
EM várias terminais rodoviárias do município de 
Maputo, muitos passageiros aguardam por sua vez 
de apanhar o chapa em pé e, por vezes, expostos ao 
Sol, apesar de terem montado nestes pontos alpen-
dres para o utente aguardar sentado e na sombra. 
Sucede então que estas infra-estruturas não são 
apenas usadas para os seus devidos fins, afinal os 
alpendres foram transformados em bancas de ven-
da de produtos diversos, sobretudo alimentícios. 
Esta prática anormal normalizou-se e a Polícia, ali 

perto, não encontra meios para fazer face à situa-
ção. Tem pouco efectivo para muitos vendedores 
informais, que, às vezes, são expulsos pelo mu-
nicípio, mas acabam por fazer tempo para, mais 
fortes do que nunca, regressarem para dizer: “Na 
verdade, sempre estivemos aqui!”. Este é o pano 
de fundo de uma realidade captada pelas lentes do 
nosso colega de imagem Félix Matsinhe, que se po-
sicionou para eternizar o quotidiano nas terminais 
rodoviárias da capital do país.

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

PUBLICIDADE

184

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ASSUNTO: ADENDA DO ANÚNCIO DE CONCURSO Nº1

Atinente ao assunto em epígrafe, a UGEA serve-se da presente Adenda para informar que as datas de abertura das 
propostas referentes ao Anúncio nº 2, publicado no jornal “Notícias” do dia 20 de Maio do corrente ano, foram alteradas, 
passando a obedecer as constantes no quadro abaixo.

Nº de Concurso Objecto Data, hora e Local de Entrega

27C001041/
CPD/01/2022

Prestação de Serviços de Envio de Correspondências 
e Cargas

Data: 13.06.2022, Hora: 09
:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 
16 de Junho R/C.

27C001041/
CPD/02/2022

Manutenção e Reparação de Aparelhos de Ar- 
Condicionados e de Frio

Data: 13.06.2022, Hora: 10:00H, Local: 
Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho 
R/C.

27C001041/
CPD/03/2022

Manutenção e Reparação de Máquinas Fotocopiadoras 
e Impressoras

Data: 13.06.2022, Hora: 11.00H, Local: 
Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho 
R/C.

27C001041/
CL/07/2022

Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes:
Montepuez Lote I
Chiúre  Lote II

Data: 13:06.2022, Hora: 12:00H, Local: 
Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho 
R/C.

Pemba, aos 3 de Junho de 2022
O Delegado Provincial de Cabo Delgado

(Ilegível)

O COMANDO da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) na cidade de Maputo 
recebeu ontem dez viaturas 
para reforçar as actividades 
operativas em diversos bair-
ros da urbe.

O secretário de Estado na 
cidade de Maputo, Vicente 
Joaquim, disse que os meios 
disponibilizados vão benefi-
ciar todos os distritos. Ape-
lou ao seu bom uso de modo 
a garantir que a população 
sinta a presença da corpora-
ção.

Reconheceu a exiguida-
de de meios para o trabalho 
operativo, tendo avançado 
estarem em curso esforços 
para que, gradualmente, se-
jam disponibilizados mais.

Vicente Joaquim desafiou 
a Polícia a voltar a conquis-
tar a confiança da popula-
ção, através do empenho no 
combate à criminalidade.

“Encontremos mecanis-
mos para deixar a nossa po-
pulação satisfeita. Quando 
acompanhamos uma situa-
ção de alguém que reclama é 
sinal de que existe algum mal 
que cometemos e a melhor 
coisa é reconhecer”, disse. 

UM indivíduo de 46 anos encontra-se 
detido na 12ª Esquadra da PRM indicia-
do de matar a sua esposa com recurso a 
uma faca no Bairro Polana Caniço “B”, 
na cidade de Maputo.

O crime, ocorrido na noite da quin-
ta-feira, deveu-se a razões passionais. 
Segundo testemunhas, a esposa, de 39 
anos, pretendia sair da casa onde residia 
com o marido e quatro filhos.

Na altura da ocorrência as crianças 

estavam ausentes, em casa dos avós.
Trabalhador de uma empresa de se-

gurança privada, o indiciado assume o 
crime, alegando que tentou conversar 
com a esposa há algumas semanas, mas 
sem sucesso.

“Já vínhamos discutindo há três se-
manas e não nos entendemos e acabei 
perdendo a cabeça e a matei”, disse.

O suspeito disse ainda que depois do 
sucedido entregou-se às autoridades. 

O porta-voz da PRM, Leonel Mu-
china, lamenta a ocorrência e apela a 
comunidade a resolver os conflitos na 
base do diálogo.  

“Nós temos ambientes próprios 
para resolução e mediação de confli-
tos a partir de estruturas locais. Temos 
nossas sub-unidades especiais, com 
gabinetes específicos e assistência de 
qualquer que seja o conflito conjugal”, 
referiu.

Mais meios para reforço 
da patrulha policial

PRM recebe viaturas para reforço da patrulha

Homem mata esposa à facada

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

DUAS pessoas morreram, 
recentemente, vítimas de 
ataques de crocodilos na lo-
calidade de Mahelane, distri-
to da Namaacha, província de 
Maputo. 

As vítimas foram atacadas 
pelos répteis nas margens do 
rio Umbelúzi, onde possuem 
machambas.

A chefe da localidade de 
Mahelane, Emília Mondlane, 

disse à Radio Moçambique que 
os crocodilos, para além de 
ferir e matar pessoas, são res-
ponsáveis pela morte de bovi-
nos e caprinos na região.

Emília Mondlane frisou 

que um dos crocodilos que 
aterrorizava os povoados de 
Mahelane, Michangulene e 
Mafavuque foi abatido recen-
temente por caçadores volun-
tários.

Dois mortos em ataques
de crocodilos em Namaacha

O INSTITUTO Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD) na cidade de 
Maputo está a tentar amenizar os problemas 
de alagamentos decorrentes das recentes 
chuvas em cinco bairros da capital do país.

A delegada do INGD, Esselina Muzima, 
disse ao “Notícias” estarem a fazer sucção 
das águas nos bairros da Maxaquene e Alba-
sine, na região de Chiango, o bombeamento 
e abertura de valas comunitárias nos bairros 
da Costa do Sol, na zona de Minguene e Liaze, 
para além de George Dimitrov.

Cândida Mahumane, residente na Ma-
xaquene “C”, disse viver perante incertezas, 
uma vez que quando chove a sua residência 
fica alagada, apesar de existir uma bacia de 
retenção das águas pluviais nas proximida-
des.

“Já perdi a conta dos bens danificados 
por conta das enchentes. Temos recorrido a 
baldes para tirar a água das casas para a rua, 
ou colocamos barreiras de sacos com areia ou 

pedras”, desabafou.
O mesmo drama é vivido por Argentina 

Manhiça, também moradora, segundo a qual 
quando chove as crianças não vão à escola e 
para confeccionar os alimentos tem contado 
com a boa vontade dos vizinhos.

Ainda no Maxaquene “C” foi possível 
ver algumas casas abandonadas pelos pro-
prietários, que se mudaram para zonas mais 
seguras, porém os que ficaram lamentam a 
situação.

O mesmo acontece no Chiango e na Área 
dos Pescadores, no Bairro da Costa do Sol, 
onde os moradores convivem com as en-
chentes há alguns anos. Para além de dificul-
tar a mobilidade de pessoas e viaturas, esta 
situação traz um outro problema. As chuvas 
arrastam lixo para as residência

“Esta água pode provocar doenças. Te-
mos trabalhado nestas condições”, disse 
Dino Victor, trabalhador de uma padaria no 
Bairro dos Pescadores. 

Sucção de água 
minimiza enchentes

Nkobe: a estrada é de lama!

“É 
MUITO difícil 
chegar ao Bairro 
Nkobe”. Todos 
os dias ouve-se 
falar disso, so-

bretudo nas redes sociais. 
Na verdade, esta realida-

de resulta dos graves trans-
tornos existentes na transi-
tabilidade ao longo da única 
estrada que parte da Macha-

va-15, a famosa zona do “15”, 
até ao centro de “Nkobe”. 
Esta estrada está completa e 
tristemente danificada. Mas 
mais grave ainda é o cenário 
que se vive no terminal dos 
transportes semicolectivos 
de passageiros nesta zona, 
uma vez que a partir daqui já 
não se vislumbra nem estra-
da, nem asfalto, nem nada. 

Apenas um corredor pejado 
de lama. Sim! Muita lama 
mesmo. Que atravessa todo 
o “Nkobe”, partindo do ter-
minal dos “chapas”, pas-
sando pelo Posto Policial e 
desaguando bairro adentro. 
É um cenário triste, porque 
aquilo que devia ser uma es-
trada hoje em dia mais não é 
senão uma simples via “em-

papada” de lama. E as via-
turas, ligeiras e pesadas, que 
por ali passam veem-se na 
contingência de ter que en-
cetar autênticas manobras 
perigosas para evitar ficar 
atoladas, tal como acontece 
com tantos automobilistas 
que não têm o domínio do 
piso lamacento de “Nkobe”.

Estranho em tudo isso é 

a demora na solução do pro-
blema. Na verdade, os mora-
dores da zona, e não só, não 
pedem asfalto naquela rodo-
via, o que até seria desejável, 
atendendo ao número de 
utentes que por ali transita, 
mas, pelo menos, uma ma-
nutenção rotineira. É que, 
definitivamente, o que ali se 
vive é um autêntico calvário 

e uma “vergonha nacional”, 
que nem fica bem dizer-se 
que “Nkobe” situa-se no 
município da Matola. Tal é 
a mística que encerra esta 
edilidade no que diz respeito 
à capacidade de intervenção 
nas rodovias que ninguém 
acreditaria, ao reportar-
-se, que a enorme lama está
numa via do município da

Matola, que outrora foi es-
trada asfaltada. Talvez seja 
tempo de resolver, de uma 
vez por todas, este proble-
ma. Quem sabe o bairro dei-
xará de ser, definitivamente, 
alvo de chacota nas redes 
sociais, principalmente de-
vido às dificuldades que há 
em chegar-se ao seu “cora-
ção”.

Apelou ao reforço da vi-
gilância para que os agentes 
com comportamentos des-
viantes sejam facilmente 
identificados.

“Há situações constran-
gedoras. Alguns dos nossos 

agentes têm comportamento 
desviantes e isso mancha a 
imagem e o desempenho da 
nossa Polícia” , indicou.

Mostrou preocupação 
com a crescente sinistrali-
dade nas estradas da cidade 

de Maputo, recordando que 
o papel da Polícia de Trânsito
não se resume a pedir “re-
fresco” e passar multas aos
automobilistas, mas também
na sensibilização dos condu-
tores e peões.

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO
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EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  107/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Junho
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,21 64,47     63,84

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,08 4,16      4,12
  Botswana Pula 5,28 5,38      5,33
  eSwatini Lilangueni       4,08 4,16      4,12
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,73 3,80      3,76

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 484,18 493,83    489,01
  Malawi Kwacha 62,48 63,73     63,11
  Tanzânia Shilling 27,21 27,75     27,48
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,56    168,89

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,15 13,41     13,28
  Canada Dolar 50,27 51,28     50,78
  China/Offshore       Renminbi 9,50 9,69      9,60
  China Renminbi 9,49 9,68      9,59
  Dinamarca Coroa 9,11 9,29      9,20
  Inglaterra Libra 79,23 80,81     80,02
  Noruega Coroa 6,70 6,83      6,77
  Suécia Coroa 6,48 6,61      6,55
  Suíça Franco 65,67 66,98     66,33
  União Europeia       Euro 67,75 69,10     68,43

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,1092900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.858,50000
Venda..............  1.859,40000

Maputo,  06.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

ANA RITA TENE,
EM MALABO

E
MPRESÁRIOS  da Guiné 
Equatorial estão inte-
ressados em investir no 
mercado nacional tiran-
do o máximo proveito 

das potencialidades existentes 
nas áreas de Agro-processa-
mento, Recursos Minerais e 
Energia, Turismo e Comércio.

A informação foi parti-
lhada ontem, em Riaba, pelo 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, no balanço da vi-
sita de três dias que efectuou 
a este país  da África Ociden-

tal, com intuito de reforçar os 
laços comerciais, políticos e 
económicos.

Para o efeito, os sectores 
da Indústria e Comércio estão 
a preparar um Fórum de Ne-
gócios que vai reunir investi-
dores e empresários dos dois 
países, para identificar áreas 
de cooperação, bem como 
activar as trocas comerciais.

O Chefe de Estado dis-
se que o Fórum de Negócios 
Moçambique-Guiné Equa-
torial é uma oportunidade 
para traçar ideias concretas 
de cooperação nos domínios 

socioeconómicos, a par da 
participação dos investidores 
na FACIM.

O estadista moçambicano 
garantiu que os dois Gover-
nos vão criar condições para a 
melhoria e promoção de am-
biente de negócios, estando 
prevista a assinatura de um 
acordo de protecção de in-
vestimentos entre Maputo e 
Malabo.

Explicou que as partes 
têm um histórico de abertura 
para o mercado internacional, 
mantendo trocas comerciais 
com vários países da região e 

do mundo. Acrescentou ain-
da que a assinatura do Acordo 
de Supressão de Vistos, em 
Passaportes Diplomáticos e 
de Serviço, abre espaço para 
o reforço da cooperação bila-
teral.

“Estamos a trilhar, a partir 
da Comissão Mista, um cami-
nho que está a conduzir para 
uma cooperação precisa nas 
áreas de recursos minerais, 
energia, hidrocarbonetos, 
ciência e cultura, tecnologia, 
turismo e comercio”,disse.

Para o PR, a assinatura do 
memorando de entendimen-

to no domínio da Cultura e 
Turismo representa um gan-
ho nas intenções que os dois 
países têm, de promover as 
respectivas potencialidades 
turísticas e culturais.

“As duas nações têm po-
tencial turístico enorme que 
pode ser aproveitado e parti-
lhado com a assinatura destes 
instrumentos. Esperamos que 
os empresários guineenses 
consigam participar na Fei-
ra Internacional de Maputo 
(FCIM) para expor as suas po-
tencialidades e buscar novas 
parcerias”, afirmou.

Equato-guineenses atentos 
ao mercado nacional

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Factores climáticos podem
favorecer gás natural do país
O GOVERNO moçambicano vai 
aproveitar a intermitência das 
energias limpas para capitali-
zar o gás natural que abunda na 
bacia do Rovuma, província de 
Cabo Delgado, como elemento 
de transição dos combustíveis 
fósseis para energias renováveis. 
Está a favor de Moçambique a 
forte dependência das energias 
limpas, das condições climaté-
ricas, nomeadamente sol e ven-
to. Isso representa grande desa-
fio para a segurança energética e 
abre espaço para que o gás natu-
ral continue a desempenhar  pa-
pel decisivo na matriz energética 
a nível nacional e internacional. 
Esta é uma das abordagens 
defendida, em Maputo, pelo 
Ministro da Economia e Fi-
nanças, Max Tonela, falan-
do na 8.ª edição da Con-
ferência e Exposição sobre 
Mineração, Energia, Petróleo e 
Gás de Moçambique (MMEC), 
ontem terminado, em Maputo. 
O evento, de dois dias, tinha 
como pano de fundo a for-
mulação de políticas e desen-
volvimento de projectos no 
sector de indústrias extrac-
tivas no país, assumindo-se 
como plataforma de network 
para as partes interessadas. 
“As energias renováveis são 
ainda uma fonte intermiten-
te e, neste quadro, o gás na-
tural apresenta-se como al-
ternativa que vai assegurar 
energia de base para a transi-
ção energética”, disseTonela. 
Segundo o ministro, o facto de 

Max Tonela considera que as energias renováveis representam um desafio para segurança energética

Moçambique dispor de enormes 
reservas de gás natural com-
provadas tornam-no potencial 
contribuinte no processo de 
transição na região e no mun-

do. Isso deve representar um 
desafio para a capacidade de 
mobilização de investimentos, 
de modo a materializar a ex-
ploração do potencial existente. 

Referiu que a exploração dos 
recursos naturais deve ser fei-
ta de forma transparente para 
que os seus benefícios contri-
buam, em primeiro lugar, para 

a melhoria da qualidade de vida 
dos moçambicanos, daí que o 
Executivo tem vindo a traba-
lhar para torná-los num dos 
principais contribuintes para 
a industrialização e desen-
volvimento de Moçambique.  
“Queremos que a indústria ex-
tractiva seja a força motriz da 
industrialização nacional, ga-
rantindo que os nossos recursos 
possam ser transformados em 
produtos de alto valor acrescen-
tado, promovendo mais empre-
go e dinamizando o mercado 
interno e as exportações”, disse.  
Por sua vez, a Matola Gas Com-
pany, um actor activo no sector 
em Moçambique, defende que 
o gás natural não deve ser visto
como inimigo das energias re-
nováveis, mas sim um interve-
niente para que as energias lim-
pas sejam consideradas fortes. 
O coordenador geral da empre-
sa, Marco Morgado, sustenta 
que o gás natural continuará a 
desempenhar papel chave na 
compensação e factor deter-
minante para suprir as neces-
sidades energéticas. Isso deve-
-se ao facto de ser a fonte mais
limpa dos combustíveis fósseis.
“É preciso saber que a maior
parte das energias limpas é in-
termitente. Ou seja, depende
do vento e do sol, e o gás natural
permite gerir de forma inteli-
gente a rede eléctrica nacional,
para que tenhamos gás disponí-
vel quando o vento não soprar
e o sol não brilhar”, explicou.
(AIM)

F.
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APESAR de ser um alicerce 
básico para subsistência e 
fonte de geração de ren-
da de famílias, o comér-
cio informal é também um 
factor de destruição ma-
cro-económica e terreno 
fértil para proliferação da 
concorrência desleal, es-
tímulo de fuga ao fisco e 
desenvolvimento de redes 
de crimes fiscais e econó-
micos organizados.

Essas redes criminais 
concorrem para a contra-
facção e contrabando de 
vários produtos, descami-
nho, evasão e elisão fiscal 
nas operações internas e 
nos fluxos resultantes do 
comércio externo. 

Para combater estas 
situações, produtores en-
volvidos na actividade 
agrária, pesqueira, ga-
rimpo, silvicultura, ex-
ploradores florestais e co-
merciantes informais são 
desafiados a se juntarem 
em grupos de associa-
ções e criar cooperativas. 

De acordo com a presiden-
te da Autoridade Tributa-
ria de Moçambique (AT), 
Amélia Muendane,  essa 
seria a forma de os mes-
mos desenvolverem a  sua 
actividade de forma legal, 
contribuindo para a ge-
ração da riqueza nacional 
e estabelecimento de um 
modelo de estruturação 
económica sustentável.

Muendane falava re-
centemente na cidade de 
Nampula, na  cerimónia do 
lançamento formal do ci-
clo de formações em ma-
téria de cooperativismo 
moderno, à luz do progra-
ma nacional desenvolvi-
mento cooperativo.

Trata-se de uma ini-
ciativa da AT, em coorde-
nação com a Associação 
Moçambicana para a Pro-
moção do Cooperativismo 
Moderno, e tem como ob-
jectivo impulsionar uma 
organização económica 
envolvente, no qual o mo-
delo cooperativo é a base 

CONSIDERA PRESIDENTE DA AT

Comércio informal gera crimes fiscais

A presidente da AT desafia comerciantes informais a se juntarem em associações 

ATINGIDO PELOS CICLONES IDAI E KENNETH

Lançada subvenção para
reanimar sector privado
O GABINETE de Reconstrução Pós-CICLONE 
Idai (GREPOC) acaba de lançar, em Pemba, 
Cabo Delgado, o Programa das Subvenções 
com o objectivo de apoiar a rápida recuperação 
das actividades económicas nas regiões afecta-
das pelos ciclones Idai e Kenneth.

Luis Mandlate, director executivo do GRE-
POC, explicou na ocasião que o programa das 
subvenções possui um valor total de 15 milhões 
de dólares, financiados pelo Banco Mundial 
e de forma a garantir uma maior transparên-
cia no processo de selecção das empresas, foi 
contratado um consórcio especializado e com 
experiência na implementação desse tipo de 
programas.

“Neste momento foram já aprovados todos 
os instrumentos legais para a operacionalização 
do programa, pelo que convidamos a todos os 
empresários a aderirem a esta iniciativa, apro-
ximando-se do provedor de serviços para colo-
car questões e tirar quaisquer dúvidas relacio-
nadas com o processo”, disse.

Já o Secretário de Estado da província de 

Cabo Delgado, afirmou que o programa das 
subvenções vem responder a uma das preo-
cupações do Governo, que é mitigar os efeitos 
extremos da natureza.

“Apelamos, por isso, a todo o sector priva-
do, para acolher, apropriar-se e aceder a esta 
oportunidade única, massificando a sua divul-
gação para que maior número de Micro, Peque-
nas e Médias Empresas (MPME) possa dela be-
neficiar. O provedor de serviços deve também 
pautar por uma maior transparência na imple-
mentação do programa”, frisou.

Por seu turno, Valige Tauabo, governador da 
província de Cabo Delgado, saudou a iniciativa, 
garantindo que o Governo está aberto para dar 
o apoio necessário para o sucesso do programa.

“Apelou aos empresários para que apro-
veitem no máximo a oportunidade de modo a 
colherem frutos do programa. Os homens de 
negócios não devem pautar por vias ilegais para 
beneficiarem do programa, pois a assistência 
por parte do provedor é totalmente grátis”, 
afirmou.

para a transformação do 
sector informal para for-
mal.

Amélia Muendane des-
tacou que existem, no 
país, cerca de 200 coope-

rativas em actividade, das 
quais 78 estão baseadas 
na província de Nampula. 
Destes, 54 estão concen-
tradas no sector agrário.

Um estudo para ma-

peamento realizado re-
centemente pela Au-
toridade Tributária de 
Moçambique refere à exis-
tência de 220 associações, 
na província de Nampula, 
com perfil para a criação 
de pessoas jurídicas de di-
reito colectivo, uma situa-
ção que abre espaço para 
maior capitalização de 
oportunidades que advirão 
da transformação destas 
organizações em coopera-
tivas.

Entretanto, de acordo 
com a presidente da AT, a 
transformação das organi-
zações em pessoas jurídi-
cas de direito colectivo fa-
cilitará o acesso ao crédito, 
benefícios fiscais, forma-
ções em técnicas de gestão 
de negócios, incluindo a 
abertura de oportunida-
des de acesso aos novos 
mercados e internaciona-
lização dos seus negócios, 
em estreita parceria com 
a Autoridade Tributária de 
Moçambique.

FIDA aprova financiamento
de novos projectos no país
O FUNDO Internacional de De-
senvolvimento Agrícola (FIDA) 
aprovou um financiamento glo-
bal de cerca de 272 milhões de 
dólares norte-americanos para 
a implementação de três novos 
projectos em Moçambique.

Trata-se de um projecto de 
financiamento de empreendi-
mentos rurais, um programa de 
desenvolvimento inclusivo de 
cadeia agro-alimentar e uma 
iniciativa virada à promoção da 
aquacultura de pequena escala.

Custódio Mucavel, do FIDA, 
explicou que as iniciativas co-
meçaram recentemente a ser 
implementadas em várias re-
giões do país com o objectivo de 
complementar os  projectos do 
Programa de Mercados Rurais 
(PROMER), entretanto, já encer-
rados.  Segundo Mucavel, prevê-
-se que o financiamento da FIDA
aumente até ao final do presente
ano, com a implementação de
dois novos projectos no valor de
50 milhões de dólares norte-a-
mericano.

“O processo de desenvol-
vimento de Moçambique ain-
da enfrenta muitos desafios e 
a FIDA procura sempre buscar 
apoios estratégicos para reforçar 
a capacidade de financiamento 
de diversos projectos do Gover-
no”, disse.

A fonte explica que a União 
Europeia é um dos parceiros da 
FIDA, tendo inclusivamente 
considerado o PROMER como 
uma iniciativa fulcral na estraté-
gia governamental de desenvol-
vimento rural. De referir que, o 
PROMER foi implementado por 
um período de doze anos com 
foco no agro-negócio, reforço 
das capacidades de comerciantes 
em 15 distritos das províncias de 
Niassa, Cabo Delgado, Nampula 
e Zambézia. Estes comerciantes 
estiveram envolvidos na venda 
de insumos e comercialização 
agrícola, tendo conseguido fir-
mar mais de dois mil contratos 
num volume de mais de 50 mil 

toneladas de produtos diversos.
O programa iniciou as suas 

actividades em 2009 e visa-
va melhorar a vida das famílias 
rurais, através de apoio aos pe-
quenos agricultores na comer-
cialização de seus excedentes de 
forma mais lucrativa, melho-
rando, deste modo, a sua ren-
da e condições de vida. Para a 
concretização desse objectivo, 
o PROMER interveio em acções
de desenvolvimento de inter-
mediários de mercado e de ca-
deias de valor orientadas para o
empreendedorismo, promoção
do género, educação funcional e
nutricional, para além do apoio
institucional a todos níveis.

Novas iniciativas de desenvolvimento fazem crescer a carteira de projectos 
do FIDA em Moçambique

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM FACE À ÉPOCA FRIA

Aumentam casos
de doenças respiratórias

A
S doenças respirató-
rias estão a aumentar 
na cidade da Beira 
devido às baixas tem-
peraturas que se veri-

ficam neste período.
De acordo com o direc-

tor provincial de Saúde, Fino 
Massalambane, tal situação 
verifica-se, concretamente, 
desde Maio último, quando 
as unidades sanitárias da urbe 
notaram uma subida de pes-
soas padecendo daquelas pa-
tologias.

Massalambane disse que 
a maioria dos pacientes são 
crianças que procuram o tra-
tamento da asma e de outras 
enfermidades comuns nes-
te época fria, como gripes, 
pneumonia, rinite, sinusite, 
amigdalite e bronquite.

O clínico revelou que estas 
doenças são responsáveis por 
cerca de 20 por cento dos pa-
cientes que procuram as uni-
dades hospitalares.

Perante esta situação, 
chamou atenção aos pais e 
encarregados de educação e 
à comunidade em geral no 
sentido de agasalharem os 
menores, idosos e mulheres 
grávidas.

Fez questão de lembrar 
igualmente que os casos des-
tas doenças eram esporádicos 
num passado recente, mas 
agora, com a descida da tem-
peratura, a situação inverteu-
-se.

Elucidou que as crianças,
quando não forem rapida-
mente tratadas, podem ficar
em situação complicada e de-
senvolver pneumonia e outras

Problemas respiratórios preocupam a Saúde

patologias de fórum respira-
tório.

“Aconselhamos a to-
dos a não enfrentarem o frio, 
quando não estiverem devi-
damente agasalhados, por-
que as consequências podem 
ser graves. Os idosos também 
devem precaver-se devido ao 
seu organismo que não tem 

capacidade de resposta igual 
aos indivíduos jovens”, acen-
tuou Fino Massalambane.

No entanto, o director 
provincial de Saúde garan-
tiu que o Serviço Nacional de 
Saúde está devidamente pre-
parado, tendo medicamentos 
suficientes para responder à 
demanda desta época, princi-

palmente para os doentes que 
sofrem de asma.

Lembrou que a asma é uma 
doença considerada de difícil 
gestão, pois caso o doente não 
seja tratado atempadamente 
dificilmente sobrevive.

Assim, apelou aos pacien-
tes em crise a dirigirem-se 
rapidamente às unidades sa-

nitárias.
O director provincial de 

Saúde afirmou que se espera 
que, entre Junho e Julho, os 
casos de doenças respirató-
rias venham a aumentar ainda 
mais, sobretudo em face das 
descidas de temperatura já 
anunciadas pelos serviços de 
meteorologia.

FÍSTULA OBSTÉTRICA

VANDALIZAÇÃO DE MATERIAL

Hospital Central
relança campanha gratuita

CFM sensibiliza
comunidades

MULHERES com problemas de fístula 
obstétrica voltam a beneficiar de tra-
tamento gratuito, dentro de dias, no 
Hospital Central da Beira (HCB), 
numa acção relançada após dois anos 
de suspensão devido às restrições im-
postas pela pandemia do novo coro-
navírus.

A propósito, o cirurgião Mahomed 
Mussa, afecto àquela unidade sanitá-
ria,  acrescentou que as beneficiárias 
foram seleccionadas nas províncias 
de Sofala, Manica, Tete, Zambézia e 
numa parte de Nampula.  

Mussa assegurou, assim, que tudo 
está a postos para a concretização da 

iniciativa em termos de meios logís-
ticos.

O médico cirurgião fez questão de 
explicar que a fístula é uma conexão 
anormal, um canal, entre duas estru-
turas não normalmente conectadas, 
como um órgão que se liga a outro ou 
um vaso sanguíneo que se liga a uma 

artéria.
Além do risco de morte durante e 

pós-parto, mulheres e adolescentes 
sofrem desta doença através de uma 
lesão grave entre a bexiga e a vagina 
ou entre o recto e a vagina, sendo pro-
vocada por um parto demorado, obs-
truído e sem assistência médica. 

UMA acção de sensibilização das comuni-
dades circunvizinhas das linhas de Sena e de 
Machipanda está em curso na cidade da Beira 
depois de ter sido lançada há dias na zona da 
Passagem de Nível, no bairro de Chingussura.

Trata-se de uma iniciativa promovida 
pela empresa pública Portos e Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM) ao nível daquela 
região centro do país, que conta igualmente 
com a participação da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) e líderes comunitários, 
devendo terminar em Novembro próximo.

O director ferroviário dos CFM-Centro, 
Boaventura Mahave, explicou que tal visa 
combater o actual cenário crítico de roubo e 
vandalização dos componentes da via, su-
postamente para alimentar a indústria da su-
cata espalhada um pouco por todo o traçado 
daquele sistema, principalmente na cidade 
da Beira.

Por diversas vezes, elevadas quantidades 
de carris, rodados, travessas metálicas, in-
cluindo fixadores da via foram descobertos 
em algumas fundições nos bairros da Mu-
nhava e Vaz, que especialmente se dedicam à 
produção de panelas e materiais de constru-
ção civil, como varões, entre outros.

Mahave revelou ainda que este fenóme-
no provocou avultados prejuízos materiais e 
financeiros à sua instituição, exemplificando 
que, nos últimos dois anos, os danos atingi-
ram mais de 600 mil meticais.

Considera que a situação continua preo-
cupante, destacando-se o roubo e a vanda-
lização de travessas metálicas, balastros e 
bombas de engate, contribuindo em alguns 
casos para o descarrilamento de comboios.

Por isso, a campanha em curso visa fun-
damentalmente sensibilizar as comunidades 
a abandonarem esta prática e a denunciar os 
eventuais infractores.

O director ferroviário dos CFM-Centro 
sugere aos órgãos da administração da Jus-
tiça a aplicação de medidas exemplares aos 
infractores, designadamente os autoridadees 
materiais e os gestores das fundições e em-
presas de sucata.

Mahave revelou igualmente ter sido já 
apreendidas várias viaturas carregadas de 
material vandalizado na linha férrea, no en-
tanto, os prevaricadores não desistiram da 
prática do crime lesivo à empresa.

“Deve haver uma mão dura por quem 
de direito, combatendo o mal pela raiz, pois 
tudo é possível. Essas empresas de fundições 
foram construídas todas ao longo do corredor 
ferroviário. Isto não é por acaso, sabem que 
a sua principal matéria-prima vem da linha 
férrea”, concluiu.

Soubemos ainda junto daquela autoridade 
que este ano já foram reportados sete casos do 
roubo e vandalização do material ferroviário, 
decorrendo  procedimentos legais para o jul-
gamento dos indiciados na barra do tribunal.
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O SINDICATO Nacional dos Em-
pregados Bancários em Moçam-
bique (SNEBM) acusa o patro-
nato de violar sistematicamente 
os direitos dos trabalhadores, si-
tuação que contribui para o mau 
atendimento ao público, longas 
filas e agiotagem. Esta preocu-
pação foi manifestada há dias, 
na cidade da Maxixe, pelo secre-
tário-geral do SNEBM, Ramiro 
Zeca, na conferência provincial 
da agremiação, que tinha como 
objectivo a revitalização e elei-
ção de novos corpos directivos, 
em preparação do congresso 
nacional, previsto para Dezem-
bro do ano em curso.

A falta de consideração com 
os trabalhadores nacionais, bai-
xos salários, falta de transparên-
cia nas  promoções e progres-
sões, falta de seguro de riscos, 
ausência de diálogo permanen-
te, despedimentos arbitrários, 
são exemplos dos problemas que 
apoquentam esta classe traba-

lhadora no país. 
Ramiro Zeca fez saber que 

maior parte do sistema bancário 
actual é dirigida por estrangei-
ros, havendo situações de Con-
selhos de Administração consti-
tuídos por expatriados.

Outra situação que preocupa 
o sindicato tem a ver com a ter-
ciarização dos serviços bancá-
rios, onde o patronato contrata
um grupo de trabalhadores que
não faz parte do sistema para
prestar algumas actividades que
deviam ser exclusivamente in-
ternas.

Segundo o secretário-geral 
do SNEBM, este tipo de contra-
tos, para além de marginalização 
dos trabalhadores bancários, 
contribui para a fuga de algumas 
informações tidas como segre-
dos bancários, visto que em al-
guns casos o pessoal contratado 
tem acesso aos dados completos 
dos clientes.

“Por exemplo, há clientes 

que vão para fazer depósito e 
saem convencidos de que foram 
atendidos por um trabalhador 
bancário que tem compromis-
so com o patronato enquanto 
se tratou de um prestador de 
serviços. Este tipo de situações 
concorre para o aumento de 
sequestros, porque o prestador 
de serviços pode vender infor-
mações dos clientes aos crimi-
nosos”, disse. A falta de partilha 
dos lucros também é apontada 
como outro problema que dei-
xa agastada a massa laboral. Por 
exemplo, nos últimos dois anos 
os bancos atingiram resulta-
dos jamais vistos no país, mas 
chegada a hora do balanço os 
trabalhadores não tiveram ne-
nhum benefício. Indicou que o 
problema já é do conhecimento 
do Banco de Moçambique e da 
Inspecção-Geral do Trabalho e 
neste momento há uma equipa 
de inspectores a trabalhar para 
apurar o que está a acontecer.

PELO menos 503 alunas do 
posto administrativo de Dom-
be, província de Manica, rece-
beram, recentemente, tablets 
que poderão facilitar pesquisa, 
ensino e  aprendizagem.

Os tablets são parte inte-
grante da iniciativa digital in-
titulada “Literacia Numerácia e 
Habilidades para a Vida”, que 
tem como objectivo dotar as ra-
parigas de conhecimentos so-
bre o uso das Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC).

A mesma está a ser imple-
mentada pela Voluntary Service 
Overseas (VSO), uma organi-
zação não-governamental par-
ceira do sector da Educação que 
trabalha para o empoderamen-
to da rapariga.

A cerimónia de entrega de 
tablets foi presidida pelo direc-
tor provincial de Educação e 
Desenvolvido Humano, Baptis-
ta Francisco, em representação 
da governadora da província de 
Manica. O governante disse que 
a iniciativa visa, essencialmen-
te, dotar as raparigas de conhe-
cimento e capacidade de usar 
as tecnologias no processo de 
ensino e aprendizagem.

“É uma iniciativa que acha-

mos que vale a pena prosseguir, 
porque ajuda as crianças, sobre-
tudo as raparigas, a aprenderem 
como usar as tecnologias. As 
beneficiárias foram identifica-
das em famílias de baixa renda 
e muitas delas estão no sistema 
de alfabetização”, explicou.

Disse acreditar que com o 
material as raparigas vão apren-
der a fazer cálculos e melhorar a 
leitura bem como trocar expe-
riências e buscar os conheci-
mentos que lhes possam habi-
litar para a vida. 

“Hoje a tecnologia ocupa 
espaço nas nossas vidas, por-
que é difícil viver sem ela. Para 
sabermos o que acontece no 
mundo, aprender a fazer cál-
culos e ler precisamos, de cer-
ta forma, destes instrumentos. 
Teremos a vida facilitada se 
soubermos usá-los adequada-
mente”, disse.

 O coordenador da Volun-
tary Service Overseas (VSO) 
em Manica, Rui Maquene, re-
feriu que continuará a prestar 
atenção à rapariga nas suas ac-
tividades, pois só assim “Mo-
çambique terá mulheres em-
poderadas capazes de participar 
no processo de construção de 

uma nação cada vez mais me-
lhor”, disse.

 “A nossa atenção estará 
sempre focada na rapariga. Es-
taremos na educação e saúde 
porque queremos uma mulher 
educada e com saúde para que 
esteja juntamente com o ho-
mem em todas as frentes. Esse 
é o nosso principal objectivo”, 
afirmou Maquene.

 A VSO trabalha em três dis-
tritos da província de Manica, 
nomeadamente Sussundenga, 
Macate e Manica. Nestes três 
distritos o programa vai benefi-
ciar 1500 raparigas num período 
de três anos (2022-24). 

Para além de Manica, a VSO 
também está na província de 
Sofala, na garantia da observân-
cia dos direitos da rapariga. 

As actividades nas duas 
províncias, cuja duração é de 
2020-2025, estão orçadas em 
oito milhões de dólares cana-
dianos, suportados por  aquele 
país da América do Norte.

Neste período serão assisti-
das, em Manica e Sofala, cerca 
de três mil raparigas e quatro 
mil rapazes, sendo 50 por cen-
to em cada uma das províncias. 
(AIM)

UMA clínica ilegal acaba de 
ser desmantelada na cidade de 
Cuamba, província do Niassa,  
pelo Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC), 
delegação local, cujos agentes 
encontraram uma paciente in-
ternada em estado grave que foi 
prontamente encaminhada ao 
Hospital Distrital.

Jotão Jamal, de 47 anos, 
proprietário da referida clínica, 
localizada no bairro residencial 
de Sapura, também vendia me-

dicamentos diversos, com des-
taque para antibióticos, anal-
gésicos, bem como material 
cirúrgico e luvas extraviadas do 
Sistema Nacional de Saúde.

Confessou que exerce a ac-
tividade desde 2014, apesar de 
não estar formado e credencia-
do para o efeito.

 “Eu revendia frangos aqui 
em Cuamba e foi a convite de 
um malawiano que abracei, 
inicialmente, a venda de medi-
camentos e mais tarde a medi-

O 
SECTOR da Agri-
cultura perspectiva 
reiniciar a emissão de 
etiquetas na certifica-
ção de semente, para 

garantir a rastreabilidade dos 
lotes comprovados e reduzir a 
circulação de insumos impró-
prios.

Esta medida visa fazer face 
à precariedade ou falta de in-
fra-estruturas, equipamentos 
e recursos humanos nos postos 

de inspeccção fronteiriços e 
internos, que constitui um de-
safio para a Direcção Nacional 
de Sanidade Agro-Pecuária e 
Biossegurança no controlo da 
qualidade e certificação da se-
mente.

A informação foi parti-
lhada quinta-feira pelo ins-
pector-geral da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Rui 
Mapatse, na II Reunião Anual 
de Planificação e Avaliação do 

Desempenho no Subsector 
de Sanidade Agro-Pecuária e 
Biossegurança.

Rui Mapatse contou ainda 
que se vai realizar a avaliação 
para reintrodução de “e-vou-
chers” na disponibilização de 
insumos, permitindo o en-
volvimento de “agrodealers” 
nas zonas de produção, para 
garantir a sustentabilidade no 
acesso dos produtores a se-
mente de qualidade. 

Referenciou que, no âm-
bito do programa SUSTENTA, 
implementado pelo Ministério 
da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (MADER), houve 
um aumento da demanda de 
semente com vista a incre-
mentar a produtividade agrá-
ria.

“Na campanha passada 
houve um crescimento em 
cerca de 58 por cento em se-
mente produzida, passando 

Agricultura preocupada 
com a circulação
de sementes falsas

 Distribuição de sementes

dos 6.891 toneladas em 2019-
2020 para 11.961 em 2020-
2021. Contudo, continua a 
verificar-se um défice deste 
insumo para o aumento da 
produtividade, sendo neces-
sários esforços adicionais para 
adequar a monitoria da quali-
dade da semente que chega aos 
produtores”, evidenciou.  

Acrescentou que para con-
tribuir no aumento da produ-
tividade e rendimentos dos 
produtores na campanha pas-
sada o Sub-Comité de Regis-
to e Libertação de Variedades 
aprovou o registo provisório de 
14 variedades, das culturas de 
arroz, cevada, soja, algodão e 
milho, propostas pelo Instituto 
de Investigação Agrária de Mo-
çambique e empresas privadas.   

Neste contexto, foram 
postas à disposição dos pro-
dutores 1.823 toneladas de se-
mente melhorada e 2.690 de 
fertilizantes, em todo o país, o 
que resultou no incremento da 
produção de milho, arroz, soja 
e feijões. 

“Este feito é conjugado ao 
esforço realizado pelo MADER 
na alocação de meios para o 
controlo de pragas, sendo que 
no ano findo houve redução de 
níveis de infestação de pragas 
e doenças como a lagarta in-
vasora nas culturas, gafanhoto 
elegante e lagarta do funil no 
milho. No entanto, continua-
mos a assinalar a ocorrência do 
Mal do Panamá nas plantações 
de bananeiras nas províncias 
de Nampula e Cabo Delgado”, 
indicou.

SERNIC desmantela 
clínica ilegal em Cuamba

Parte dos medicamentos apreendidos

cina, por curiosidade”, disse 
Jamal.

Não soube explicar a ori-
gem dos medicamentos, 
alegando que são fornecidos 
pelo amigo que se encontra a 
viver no Malawi.

Apontou que já foi deti-
do, em data que não soube 
especificar, no distrito de 
Mandimba, por posse ilegal 
de medicamentos, tendo sido 
restituído à liberdade poste-
riormente.

O SERNIC em Cuamba 
também deteve, esta semana, 
três colaboradores da Dele-
gação Provincial do Instituto 
Nacional de Amêndoas do 
Niassa por roubo de produtos 
químicos usados para o trata-
mento do cajueiros.

Os pesticidas encontra-
vam-se num armazém da 
instituição em Cuamba, que 
depois foi incendiado pelos 
três implicados para apagar as 
provas do roubo.

Nelson Zacarias, do Insti-
tuto Nacional de Amêndoas, 
disse que a quantidade de 
pesticidas desviada é sufi-
ciente para pulverizar cerca 
de 47 mil cajueiros, no con-
texto do tratamento contra 
pragas e doenças que afectam 
a cultura, nomeadamente 
antracnose e oídio.

ACIPOL desafiada a inovar
para fortalecer a PRM
A ACADEMIA de Ciências Policiais (ACIPOL) é de-
safiada a introduzir novos cursos, novas cadeiras e 
a formar quadros para a pesquisa que possam con-
duzir ao aperfeiçoamento de técnicas viradas à ob-
tenção de resultados positivos na protecção da po-
pulação.

O repto foi lançado esta semana pelo Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara, no seminário alusivo aos 60 anos do Ensi-
no Superior em Moçambique e Angola, tendo como 
lema “Inserção das Ciências Policiais no Ensino Su-
perior em Moçambique”.

Para o governante, a ideia de criar uma ciência 
nova, com um objecto de estudo transversal e inter-
disciplinar, deve assentar na necessidade da activi-
dade policial enraizar-se numa lógica de afirmação 

do ser humano como pessoa igual em dignidade.
Conforme explicou, é dentro desta reflexão que 

se pode afirmar que a Ciência Policial se orienta por 
princípios fundamentais, entre os quais a redução 
do uso da força física para obter um resultado satis-
fatório.

No mesmo âmbito, Nivagara disse que o agente 
aparece como sujeito de um conhecimento que lhe 
é peculiar, decorrente das suas actividades típicas e 
dos problemas que estão fora da discussão das ciên-
cias, em geral. 

“Encorajamos os fazedores das Ciências Policiais 
a produzirem, eles mesmos, o conhecimento, reali-
zando a pesquisa e extensão”, referiu. 

O evento, organizado pela ACIPOL, enquadra-
-se no amplo movimento de celebração dos 60 anos

do Ensino Superior em referência aos Estudos Gerais 
Universitários de Moçambique e de Angola (EGUM/
EGUA), estabelecidos nos primórdios da década de 
1960, num contexto em que tanto Moçambique 
como Angola eram colónias portuguesas.

O mesmo compreendeu palestras subordinadas 
a temas como “A Génese e o Enquadramento das 
Ciências Policiais no Ensino Superior em Moçam-
bique”, que teve como orador o antigo ministro do 
Interior, Alberto Mondlane; “O Papel dos Forman-
dos em Ciências Policiais no Desenvolvimento do 
Ensino Superior em Moçambique”, apresentado 
por Fernando Tsucana, vice-comandante-geral da 
PRM; e “Direito Policial como Ramo do Direito Pú-
blico”, que teve como orador Pascoal Ronda, antigo 
comandante-geral da Polícia. 

Tablets facilitam 
ensino e aprendizagem 

Crianças vulneráveis recebem
material escolar na Massinga

VINTE crianças órfãs e vulne-
ráveis das escolas primárias do 
1º e 2º graus de Conze e Mu-
dauca, na Massinga, provín-
cia de Inhambane, receberam 
semana finda material escolar, 
composto por uniforme, ca-
dernos, lápis, esferográficas, 
pastas, entre outros.

Avaliado em pouco mais 
de 10 mil meticais, o material 
foi entregue pela presidente 
do Conselho Municipal da Vila 
da Massinga, Medy Jeremias. A 
oferta resulta de uma parceria 
entre o Município e o Conselho 
Islâmico de Moçambique, na-
quele distrito.

Medy Jeremias assegurou 
estarem em curso mais acções 
de apoio às familias que vivem 
em condições de extrema vul-
nerabilidade, com prioridade 
para mulheres e crianças.

Por sua vez, o presidente do 
Conselho Islâmico de Moçam-
bique no distrito da Massinga, 
Nazimo Gulamo, disse que a 
sua congregação tem como 
valores ajudar ao próximo, se-
gundo mandam as regras do 
Alcorão, e garantiu que a par-
ceria com a Autarquia da Mas-
singa vai abranger mais grupos 
sociais. 

Na mesma altura foram 
distribuídos também “kits” de 
produtos alimentares básicos 
a cinco famílias residentes nos 
bairros 21 de Abril, Malemba-
ne, Samora Machel e Madauca. 
Os “kits” são compostos por 
um saco de 50 quilogramas de 
arroz, pacotes de sumo, açúcar 
e 12 quilogramas de farinha, 
avaliados cada em cerca de 20 
mil meticais, provenientes dos 
fundos da Autarquia.

Bancários queixam-se 
de violação dos seus direitos

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



CIDADE DE NAMPULA 7

Proibida entrada de sacos plásticos no HCN

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 4 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

Anúncio de Vagas

O Corpo da Paz/Moçambique, uma organização de voluntários 
americanos, pretende admitir:

• Director de Formação Pré-Laboral;
• Especialista de Monitoria e Avaliação; e
• Especialista em Comunicações.

Para mais informações sobre a descrição completa de tarefas e 
instruções para se candidatar às vagas, visite o nosso website: 

https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/

A data-limite para a submissão de candidaturas é 17 de Junho de 
2022

4814 4990

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL 
Departamento de Aquisições

- ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO -

Para conhecimento dos concorrentes e/ou interessados 
comunica-se que no âmbito da implementação do Projecto 
Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) financiado pelo Banco Mundial, o Processo Nº 79/GE-
ANE,IP/043/2021 - Fornecimento de Equipamentos para 
a Supervisão e Monitoria da Rede Rodoviária a Nível 
Nacional, foi adjudicado à Empresa International Trading 

and Solutions (ITS), no valor de 687.921,82 USD (Seiscentos 
e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Um Dólares Norte- 
Americanos e Oitenta e Dois Centavos) o equivalente a 
44.343.440,52 MT (Quarenta e Quatro Milhões, Trezentos 
e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta Meticais e 
Cinquenta e Dois Centavos) incluindo o IVA, ao abrigo do Ponto 6.7 da Secção VI,  das Normas e Procedimentos do financiador.

Maputo, aos 4 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTOCONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADOSERVIÇO 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 nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o 
Certificado Mineiro número 10782CM para Areia de Construção, no 
distrito de Matutuíne, na província de Maputo, a favor do requerente 
Hélder Mavuvane, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -26   17   10,00 32   37   50,00

2 -26   17   10,00 32   38   30,00

3 -26   18    0,00 32   38   30,00

4 -26   18    0,00 32   37   50,00

Maputo, aos dez de Setembro de dois mil e vinte e um

O Director
Fernando Andela(Especialista “B”)
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Focos de lixo voltam
a multiplicar-se na cidade

A 
DESPEITO do enor-
me esforço dos ges-
tores municipais 
para remover lixo 
tanto na zona de ci-

mento como nos bairros su-
burbanos, voltaram a mul-
tiplicar-se focos de resíduos 
sólidos um pouco por todos 
os cantos da cidade de Nam-
pula.

Trata-se de uma preocu-
pação que já havia sido ul-
trapassada há cerca de dois 
meses, quando o Conselho 
Municipal fez uma apre-
sentação pública dos novos 
equipamentos de recolha de 
resíduos sólidos adquiridos 
no âmbito de um projecto do 
Banco Mundial. 

A apresentação pública 
dos equipamentos, consti-
tuídos por tractores, con-
tentores, retro-escavadora e 
outros meios, coincidiu com 
o lançamento de uma cam-

panha massiva de recolha de 
lixo, um gesto que foi bas-
tante aplaudido pelos muní-
cipes.

No âmbito da campanha, 
à qual o município esperava 
contar com a colaboração do 
sector privado e com todos 
os munícipes, de uma forma 
geral, foram recolhidos, em 
10 dias de duração da inicia-
tiva, pouco mais de 14.400 
metros cúbicos de resíduos 
sólidos, facto que contribuiu 
positivamente para boa ima-
gem da urbe. 

Dados referem que dia-
riamente o Conselho Mu-
nicipal recolhe 300 metros 
cúbicos de resíduos sólidos, 
contra 1.002 metros cúbicos 
depositados, também diaria-
mente, pelos munícipes nos 
contentores e no chão.

Numa ronda feita pela 
cidade, foi possível detectar 
acumulação de lixo em vários 

pontos. A rua que parte dos 
Quatro Caminhos à Estação 
de Angoche é disso exemplo.

Alguns munícipes abor-
dados sobre a situação saí-
ram em defesa do município, 
afirmando que muito esforço 
tem sido feito, numa situa-
ção caracterizada por falta de 
meios. Outros criticaram o 
modo como o assunto está a 
ser gerido, apelando para que 
Paulo Vahanle cumpra com 
as promessas que fez durante 
a campanha para a sua elei-
ção ao cargo de presidente do 
Conselho Municipal.

No geral, os entrevistados 
apelaram aos gestores mu-
nicipais para que continuem 
apostados na parceria com o 
sector privado. Entretanto, 
apelaram também a todos os 
munícipes para que colabo-
rem, tanto na recolha de lixo, 
como na sua gestão domés-
tica. Apesar do esforço do Conselho Municipal, focos de lixo voltaram a multiplicar-se

A DIRECÇÃO do Hospital 
Central de Nampula (HCN) 
acaba de interditar a entrada 
de sacos plásticos nesta uni-
dade sanitária, decisão que 
surge depois de ter consta-
tado avarias sistemáticas das 
casas de banho nas enferma-
rias, provocadas por objec-
tos recicláveis.

Destacam-se entre os 
objectos em causa sacos 
plásticos e fraldas descartá-
veis, introduzidos por alguns 
pacientes e acompanhantes. 
O substituto da directora do 
Banco de Socorros do HCN, 
Emídio Lino, explicou que a 
interdição visa evitar  pro-
blemas à canalização e aju-

dar a melhorar o meio am-
biente.

A medida é extensiva aos 
funcionários do hospital. A 
fonte pediu a compreensão 
e colaboração dos utentes, 
indicando que, em com-
pensação, a direcção desta 
unidade sanitária incentiva 
o uso de cestos ou sacos de

pano para acondicionamen-
to de alimentos aos doentes 
internados.

Entretanto, de 22 a 30 
de Maio foram atendidos no 
HCN 102 casos de acidentes 
de viação, dos quais 19 foram 
internados, 77 de agressão 
física e 10 casos de morde-
dura de escorpiões.

Hospital Central interdita 
entrada de sacos plásticos

NAS CLASSES INICIAIS

Língua portuguesa é uma 
barreira à aprendizagem
A LÍNGUA portuguesa constitui uma 
grande barreira ao processo de ensino 
e aprendizagem das crianças nas clas-
ses iniciais em zonas rurais de Nam-
pula, segundo constatação feita pelo 
projecto “Aprender a ler”, implemen-
tado pela organização Ajuda do Povo 
para Povo (ADPP) com apoio financei-
ro da USAID.

O projecto constatou ainda que 
muitas crianças aprendem a falar a 
língua portuguesa na escola. Para faci-
litar o processo de ensino e aprendiza-
gem nestas zonas, através da leitura e 
escrita, segundo o director do projecto 
em Nampula, Mário Pacate, foi intro-

duzido o sistema bilingue da primeira 
a terceira classes, com recurso a lín-
guas locais.  

Pacate revelou o facto durante a 
realização da fase distrital do con-
curso de leitura nas línguas emakwa 
e portuguesa, evento em que foram 
premiados com material escolar três 
melhores alunos de ambos os sexos. O 
responsável disse acreditar que os alu-
nos que aprendem no modelo bilingue 
têm tido bom desempenho, mercê do 
apoio prestado pelos pais e encarrega-
dos de educação, do esforço dos pro-
fessores e diretores das escolas e do 
governo distrital.

O desempenho dos alunos em 750 
escolas de nível primário avaliadas nos 
12 distritos onde o projecto é imple-
mentado desde 2020 é descrito como 
sendo bastante positivo. A directora 
nacional adjunta do Ensino Primário, 
Graça Cumbe, presente na ocasião, 
disse que para a melhoria da qualidade 
de ensino e aprendizagem, o Minis-
tério da Educação e Desenvolvimento 
Humano elaborou o plano nacional da 
accão de leitura e escrita, uma inicia-
tiva que visa fazer com que as escolas 
implementem actividades que impul-
sionem o hábito e gosto pela leitura e 
escrita nos alunos.

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O
S MEMBROS da Fre-
limo na cidade de 
Maputo são convi-
dados a desenvolver 
um espírito de auto-

-crítica e respeito por opi-
niões contrárias, para per-
mitir a consolidação de um
debate de ideias construtivas 
para o crescimento do parti-
do.

Esta posição foi defen-
dida ontem pelo primeiro 
secretário desta formação 
política na capital do país, 
Rasaque Manhique, durante 
um encontro que mante-
ve com as bases em Nhla-
mankulo, no quadro de uma 
visita de trabalho que efec-
tuou a este distrito munici-
pal. 

Rasaque Manhique, que 
nesta sua digressão à cidade 
de Maputo fazia assim esca-
la ao terceiro distrito, depois 
de KaMubukwana e KaM-
pfumo, explicou que “na 
Frelimo todos têm espaço 
para falar sobre o que pen-
sam”, daí a necessidade de 
os membros fortificarem o 
seu sentido crítico.

“Neste momento a vida 
política do partido na cida-
de de Maputo é boa, temos 
as bases muito bem sólidas e 
sentimos que a Frelimo está 
enraizada porque está nas 
bases juntamente a trabalhar 
com a população”, subli-
nhou.

No relatório apresenta-

FRELIMO NA CIDADE DE MAPUTO

Membros convidados
a serem mais críticos

do pelas autoridades locais 
consta o recrudescimento 
da criminalidade como um 
dos problemas que ameaça 
os esforços de desenvolvi-
mento no distrito municipal 
Nhlamankulo.

Em relação a este aspec-
to, o primeiro secretário da 

Frelimo na cidade de Maputo 
disse que tomou nota, convi-
dando depois o envolvimen-
to de toda a comunidade em 
acções para o seu combate e 
reposição da tranquilidade.

“O primeiro combaten-
te da criminalidade tem de 
ser o cidadão porque eu não 

posso continuar a estar na 
minha localidade a conviver 
com pessoas que eu veja que 
praticam o crime. É preciso 
denunciá-las e ajudar as au-
toridade competentes para 
que possam efectivamente 
resolver este mal”, disse.

O que o partido Frelimo 

tem estado a fazer nos en-
contros que realiza, acres-
centou Rasaque Manhique, 
é reconhecer o problema e 
instar as autoridades a esta-
rem mais atentas e vigilantes 
sobre tudo o que acontece 
nas suas jurisdições admi-
nistrativas.

Rasaque Manhique reúne-se com as bases do partido em Nhlamankulo

O PARTIDO Frelimo pretende resgatar a ges-
tão do município de Nacala-Porto, na pro-
víncia de Nampula, por entender que a região 
não está a ser bem gerida, uma realidade que 
é caracterizada pela falta de realizações que se 
circunscrevem na materialização do manifes-
to eleitoral durante o escrutínio de 2018.

Esta intenção foi manifestada no âmbito 
da marcha realizada no último fim-de-sema-
na por parte dos membros e simpatizantes do 
partido Frelimo alusiva aos 60 anos daquela 
formação política.

A caminhada foi acompanhada por pro-
nunciamentos e canções que condenam a 
gestão danosa do edil Raúl Novinte, eleito a 
partir da Renamo. Alguns membros e simpa-
tizantes entrevistados pelo “Notícias” dizem 
que Nacala-Porto está a regredir em termos de 
desenvolvimento.

Os interlocutores apontam o aumento dos 
níveis de degradação de solos, o que acelera 
o problema de erosão e, consequentemente,
queda de casas, a destruição de estradas e ou-

tras infra-estruturas públicas e privadas.
Os nossos entrevistados consideram que 

desde a tomada de posse de Raúl Novinte 
nunca foi inaugurado um empreendimento 
sequer. Ou seja, não há nenhuma realização 
digna de menção.

Por seu turno, o secretário do comité dis-
trital do partido Frelimo ao nível de Nacala-
-Porto, Manuel Essimela, indicou que a mar-
cha serviu para saudar a celebração dos 60
anos da Frelimo e, ao mesmo tempo, tornou-
-se num termómetro para medir o pulsar dos
camaradas.

Nestes termos, aquele dirigente político 
reafirmou que há necessidade de resgatar a 
gestão da cidade de Nacala, pois os munícipes 
estão entregues à própria sorte. Referiu que 
os programas da Frelimo têm a finalidade de 
promover o desenvolvimento da região onde 
se encontra a governar.

Por isso, as eleições previstas para o ano 
de 2023 serão determinantes para a escolha de 
um caminho que leva à prosperidade.

Frelimo quer resgatar Nacala-Porto nas próximas eleições

NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Frelimo quer
resgatar Nacala-Porto

na aquisição dos combus-
tíveis irá baixar também o 
custo de compra de pro-
dutos básicos para os mo-
çambicanos, acredita. 
“O caminho possível para o 
momento que nós temos em 
Moçambique é só baixar o IVA 
para a compra de combustíveis 
de 17 para 12 por cento”, disse. 
Recentemente a Autoridade 
Reguladora de Energia de Mo-
çambique (ARENE) anunciou 
novos preços de combustíveis 
para todo o território nacional, 
o segundo aumento no ano em 
curso. O primeiro ocorreu em
meados de Março.

A subida de preços varia 
de 6,26 por cento para o gás 
de cozinha para o petróleo de 
iluminação. Num outro de-
senvolvimento, Simango re-
pudiou o facto de o Executivo 
estar a querer tributar as con-
fissões religiosas.

“Nós estamos preocupa-
dos porque nós sabemos de 
antemão que as igrejas são 
unidades de culto para a ado-
ração de Deus”, disse, acres-
centando “estamos contra a 
tendência de tributar as igre-
jas”.

MDM propõe redução 
do IVA para 12 por cento

O MOVIMENTO Democrático 
de Moçambique (MDM) pro-
põe ao Governo a redução do 
Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA) de 17 para 12 por 
cento, como forma de conter o 
impacto da subida dos preços 
dos combustíveis nos cida-
dãos.

O presidente do MDM, 

Lutero Simango, que falava 
há dias em conferência de im-
prensa em Maputo, convocada 
para manifestar repúdio face 
ao anúncio da subida de pre-
ços de combustíveis no país, 
explicou que a redução do IVA 
é a única forma de mitigar o 
sofrimento dos cidadãos em 
relação à subida do preço de 

combustíveis no mercado in-
ternacional.

Com a redução do IVA, 
Simango acredita que o Go-
verno estará a concorrer “para 
garantir que os moçambicanos 
tenham acesso adequado aos 
alimentos, serviços, transpor-
te, produção”.

Com a redução do IVA 

Partido apresentou posicionamento em conferência de imprensa

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MONAPO

SECRETARIA DISTRITAL 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO DE EMPREITADA 
DE OBRAS PÚBLICAS Nº02/UGEA/GDM/2022

1. O Governo do Distrito de Monapo convida pessoas Singulares ou Colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas
e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para execução de obras. Os
concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreitada de Obras Públicas igual ou superior a 3ª Classe e as
Empresas devem estar Inscritas no Cadastro Único.

2. Os interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria
Distrital, pela importância não reembolsável de 2000,00Mts (Dois Mil Meticais) a ser depositado na conta nº
6286862 aberta no Banco Millenium Bim (BIM), NUIT 500016310.

3. As propostas do concurso deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de 3 (três) exemplares (original 
e cópia) e serão válidas por um período de 90 (noventa) dias.

4. O documento do concurso estará disponível a partir do dia 6/6/2022,na Secretaria Distrital, sita na vila de Monapo.

5. A visita ao local da obra é obrigatória e será feita no dia 8 de Junho de 2022 a partir das 9.00h.

6. O concurso será regido pelo Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº05/2016 de 8 de Março.

Lote Objecto de Contratação
Entrega das 
Propostas

Abertura das 
Propostas

Garantia 
Provisória

1
Reconstrução Faseada da Ponte sobre Rio Ampuesse, no Posto 
Administrativo de Monapo-Sede

28/6/2022 
Às 9.00h

28/06/2022 Às 
10.30h

Não exigida

2 Reabilitação do Edifício da Secretaria Distrital 28/06/2022 Às 
11.30h

3 Reabilitação do Edifício de SDSMAS 28/06/2022 Às 
12.30h

4
Reabilitação do Edifício de Repartição de Planificação e 
Desenvolvimento Local

28/06/2022 Às 
13.30h

5 Reabilitação do Edifício da Secretaria da Localidade de Mucujua 28/06/2022 Às 
14.30h

6 Reabilitação do Edifício da Secretaria da Localidade de Naculué
29/06/2022 
Às 9:00h

29/06/2022 Às 
10.30h

7 Reabilitação da Casa Hospede do Governo Distrital
29/06/2022 Às 
11.30h

8 Aquisição de Aparelhagem Sonora para Casa de Cultura 
29/06/2022 Às 
12.30h

9 Montagem de um Estúdio na Casa de Cultura
29/06/2022 Às 
13.30h

10 Manutenção de Equipamento de Estrada
29/06/2022 Às 
14.30h

Monapo, Junho de 2022

UGEA
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PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

AVISO DE CORTE 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que, 
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção 
no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 05 de Junho (Domingo) do corrente ano, nos 
seguintes locais e horários: 

Maputo, 03 de Junho de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Domingo, dia 05/06/2022 

Província de Maputo 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Parque 
Industrial do Língamo. 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Magude, Postos Administrativos 3 de Fevereiro 
e de Xinavane. 

Província de Gaza 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros Chinunguine A, B e C e parte da Praia de Xai-
Xai. 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Postos 
Administrativos de Messano, Incaia, as localidades 
de Zombene e Chimondzo, os Bairros Cimento, 2º, 
3º, 4º e 5º na Vila da Macia. 

Província de Inhambane 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Inhassoro. 

Província de Manica 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Machaze e o posto Administrativo de Mossuri-
ze. 

Província de Sofala 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar toda a 
Cidade da Beira. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Nhamatanda, Chibabava, Gorongo-
sa e uma parte da Vila de Inchope, as Localida-
des de Metuchira, Nharuchonga, Hamanba, Po-
voados de Jasse, Riconde, Casa Nova, os Postos 
Administrativos de Estaquinha, Bamdua e Mu-
xungue. 

Província de Nampula 

Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Nampula, Mogovolas, Chalaua e 
Angoche. 

Província de Niassa 

Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Chimbonila, Majune, Muembe, La-
go, Mavago, Sanga e o Posto Administrativo de 
Meponda. 

Província de Cabo Delgado 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Nangade, Mueda, Mocímboa da 
Praia, Palma, Muidumbe, Meluco, Quissanga, 
Ilha do Ibo, Macomia e Posto Administrativo de 
Chai. 

Para efeitos de precaução todas as instalações 
deverão ser consideradas como estando perma-
nentemente em tensão. 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar 
aos consumidores das zonas acima indicadas, 
assim como para o público em geral a EDM en-
dereça sinceras desculpas. 

4926

O 
CONSELHO Constitu-
cional (CC) propõe a 
elaboração de um có-
digo de ética eleitoral 
que consolide, num 

só documento, toda a legisla-
ção eleitoral em vigor, de forma 
harmonizada e coerente, para 
facilitar a consulta pelas partes 
interessadas.

A proposta foi apresenta-
da pela Presidente do CC, Lú-
cia Ribeiro, quinta-feira em 
Maputo, durante a primeira 
conferência sobre o estágio de 
preparação das eleições autár-
quicas de 2023 e o contributo 
das Nações Unidas no apoio aos 
processos eleitorais.

A ideia, segundo Lúcia Ri-
beiro, poderá evitar que as par-
tes interessadas nos processos 
eleitorais, desde partidos po-
líticos, grupos de cidadãos e 
seus candidatos, continuem a 
apresentar fraco domínio das 
leis eleitorais em vigor no país.

Ribeiro justificou o seu 
entendimento pelo facto de a 
jurisprudência do “Constitu-
cional” referir que as várias leis 
eleitorais afectam a unidade e 
coesão do direito eleitoral, o 
que, combinado com a defi-
ciente formulação de algumas 
normas, dificulta a sua inter-
pretação e aplicação pelos ac-
tores dos processos eleitorais.

Não obstante, referiu, des-
de 1999 até às últimas revisões 
da legislação eleitoral, nota-
-se uma crescente melhoria
no sentido de conferir maior
transparência e segurança aos
processos eleitorais, sendo de
destacar os casos de introdu-

“Constitucional” propõe 
código de ética eleitoral

ção da centralização, mesa por 
mesa, dos resultados eleitorais 
no apuramento, cidade, distri-
to por distrito, no apuramento 
provincial.

A presidente do “Constitu-
cional” afirmou que se notam, 
igualmente, melhorias na dis-
tribuição de cópias originais 
dos editais de apuramento, em 
todas as suas fases, aos delega-
dos de candidatura, aos obser-

vadores, observadores e jorna-
listas presentes.

“Ao Conselho Constitu-
cional compete, em última 
instância, apreciar os recursos 
e as reclamações eleitorais, 
validar e proclamar os resul-
tados nos termos da lei”, dis-
se Lúcia Ribeiro, reiterando 
que a tutela jurisdicional dos 
processos eleitorais cabe aos 
tribunais judiciais de distrito, 

em primeira instância, desde 
o recenseamento eleitoral até
à validação e proclamação dos
resultados eleitorais pelo ór-
gão que dirige.

Sobre a preparação do pro-
cesso eleitoral, o porta-voz da 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), Paulo Cuinica, afirmou 
que o órgão continua a traba-
lhar para cobrir o défice mone-
tário para completar os mais de 

Num outro desenvolvi-
mento, o vice-ministro dis-
se que a entrada em vigor dos 
tribunais marítimos, cuja lei 
que os cria está em processo 
de revisão pela Assembleia da 
República (AR), passa pelo re-
forço da segurança marítima, 
para garantir a protecção do 
meio ambiente e da soberania 
nacional.

Filimão Suaze considerou 
ainda que a criação destes tri-
bunais implica, necessaria-
mente, fortalecer as capacida-
des de vários actores relevantes, 
não só ao nível do sistema de 
administração da justiça, mas 
também ao nível do sistema de 
administração marítima e das 
academias. 

Para o governante, esta ne-
cessidade de protecção assume 
contornos ainda maiores com 
a recente descoberta de gás 
natural na bacia do Rovuma, a 
norte do país, que vem acen-
tuar, também, a influência do 
mar na dinamização da econo-
mia regional e internacional. 

De acordo com Filimão 
Suaze, a riqueza e novas dinâ-
micas do mar de Moçambique 
se afigura terreno fértil para a 
eclosão de potenciais confli-
tos nacionais e transnacionais, 
como a pirataria, ataques ma-
rítimos, sequestros e destrui-
ção de embarcações, pesca em 
áreas não autorizadas e pesca 
ilegal.

O tráfico de drogas e de se-
res humanos, imigração ilegal, 
transporte ilegal de armas e 
artilharia, infracções, ameaça 
à segurança marítima, entre 
outros, são outros conflitos que 
podem alienar não só as aspi-
rações ao potencial desenvol-
vimento socioeconómico do 
país, mas também, fundamen-
talmente, a soberania nacional.

ATRAVÉS DO CFJJ

França vai formar juízes 
marítimos moçambicanos
O CENTRO de Formação Jurí-
dica e Judiciária (CFJJ) e a Es-
cola Nacional da Magistratura 
da República da França, assi-
naram quinta-feira última, em 
Maputo, um acordo para a for-
mação e capacitação de juízes 
moçambicanos em matéria de 
direito marítimo e do mar.

Segundo o Vice-ministro 
da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos, Filimão 
Suaze, o acordo representa 
um passo decisivo para a im-
plementação do projecto de 
cooperação na área do direito 
marítimo. 

“Por isso, quero, em nome 
do executivo, agradecer ao Go-
verno da República da França 
por esta parceria, que, uma vez 
materializada, contribuirá para 
operacionalizar o funciona-
mento dos tribunais marítimos 
no nosso país, gerando resulta-
dos e impactos significativos, 

como um factor de desenvol-
vimento socioeconómico do 
país”, disse.

Filimão Suaze disse que as 
expectativas em relação aos 
resultados desta parceria são 
elevadas, porque acredita-se 
na competência, no conhe-
cimento e na experiência dos 
parceiros franceses no desen-
volvimento de projectos desta 
natureza, esperando-se que até 
ao final do projecto os resulta-
dos não sejam apenas em ma-
gistrados formados, tribunais 
marítimos criados e em pleno 
funcionamento, mas também 
que o quadro legal da governa-
ção do mar esteja devidamente 
sistematizado e consolidado.

Espera-se ainda que o ju-
diciário esteja treinado e mo-
tivado para ser mais actuante 
na detenção e resolução de 
problemas relacionados com 
crimes de natureza maríti-

ma, incluindo os crimes con-
tra a biodiversidade e conexos 
e que o CFJJ integre de forma 
sustentável o direito do mar 
e direito marítimo nos seus 
currícula, criando capacidade 
interna, para garantir perma-
nentemente a formação inicial 
e contínua dos profissionais da 
administração da justiça e da 
administração marítima nestas 
matérias.

No que à administração da 
justiça diz respeito, Suaze en-
tende ser necessário assegurar 
a formação especializada de 
magistrados da área marítima, 
bem como de outros profis-
sionais de gestão e tramitação 
processual, como é o caso de 
oficiais de justiça e assisten-
tes de oficiais de justiça, o que 
passa também por fortalecer 
as capacidades do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária 
(CFJJ).

Presidente do “Constitucional” propõe código de ética eleitoral para prevenir contenciosos eleitorais
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A assinatura do acordo foi testemunhada pelo Vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimão Suaze, ao centro

A PRESIDENTE da Câmara dos Deputados do 
Parlamento do Ruanda, Donatile Mukabalisa, 
classificou como positivos os resultados da coo-
peração bilateral entre Moçambique e o seu país, 
destacando os ganhos alcançados nos domínios 
económico, parlamentar e militar.  

Donatile Mukabalisa, que foi ontem recebida 
em audiência pelo Primeiro-Ministro, Adriano 
Maleiane, afirmou que, graças a parcerias para 
a promoção de negócios, há cada vez mais em-
presários ruandeses interessados em investir em 
novos projectos no país. 

“A cooperação entre Moçambique e 
Ruanda começa a surtir resultados positi-
vos e isso é gratificante para nós”, anotou.   
A presidente da Câmara dos Deputados do Par-
lamento do Ruanda visitou também, na quinta-
-feira, a Assembleia da República, a convite da

sua homóloga, Esperança Bias, tendo sido assi-
nado um protocolo de cooperação para a troca de 
experiências entre os deputados dos dois países. 

A expectativa, segundo Mukabalisa, é que 
com a materialização desta iniciativa, haja mais 
visitas parlamentares para aprendizagem mútua 
e troca de experiências.

No domínio da cooperação militar, lembrou 
que o exército ruandês integra a força conjunta 
que combate o terrorismo em Cabo Delegado, 
e que, para além de lutar contra os insurgentes, 
acompanha o processo de reconstrução nas zo-
nas libertadas. 

“A nossa esperança é que em breve sejam 
criadas condições para o regresso à normalidade 
nas zonas afectadas pelo terrorismo, o que pode-
rá facilitar a atracção de  mais investimento nes-
sas regiões”, afirmou.

Primeiro-Ministro, Adriano Maleiane, recebeu a Presidente  do parlamento ruandês Donatile Mukabalisa

ENTRE MOÇAMBIQUE E RUANDA

Destacados ganhos 
da cooperação bilateral

18 mil milhões de meticais ne-
cessários para a realização das 
eleições autárquicas de 2023 e 
gerais e das assembleias pro-
vinciais e distritais de 2024.

Questionado sobre os de-
bates em curso acerca da via-
bilidade das eleições distritais, 
Paulo Cuinica disse que a CNE 
não é um órgão legislativo, mas 
sim implementa as leis eleito-
rais aprovadas, pelo que “es-
tamos preparados para realizar 
esta e qualquer eleição legal-
mente prevista”, acrescentou.

Acrescentou ainda que está 
igualmente prevista a realiza-
ção do recenseamento eleitoral 
para ciclo 2020 - 2025, mas as 
datas serão propostas pela CNE 
e aprovadas pelo Conselho de 
Ministros, não podendo ser 
realizadas para além do primei-
ro trimestre do próximo ano.

O encontro, de apenas um 
dia, é iniciativa da Comissão 
Nacional de Eleições em parce-
ria com as Nações Unidas, atra-
vés da sua delegação em Ma-
puto, para a apresentação geral 
sobre o estágio de preparação 
das VI eleições autárquicas de 
2023, incluindo a actualização 
sobre as fases do calendário 
eleitoral.       

Para além da presidente 
do CC, o evento contou com o 
presidente da CNE, Carlos Mat-
sinhe, a coordenadora residen-
te da ONU em Maputo, Myrta 
Kaulard, da representante do 
PNUD, Narjess Saidane, mem-
bros do corpo diplomático, de 
partidos políticos, sociedade 
civil e demais interessados nos 
processos eleitorais nacionais.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE,  MULHER  E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
O Serviço Distrital de Saúde Mulher Acção Social de Angónia convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento dos seguintes bens:

Nº Concurso Objector do Concurso Tipo de Concurso
Garantia 

Provisória
Data-Limite de 

entrega de proposta
Hora Limite da entrega de 

proposta

14/UGEA/SDSMASA/BM/2022
Fornecimento de 

combustível (Diesel) 
Concurso Limitado 0 14/6/2022 10.00 Horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no Serviço Distrital de Saúde Mulher Acção Social, sito na

Avenida Eduardo Mondlane, pela importância não reembolsável de 900,00 (Novecentos meticais) para cada conjunto.

2. O Período de validade das propostas é de 12 dias a partir da data da publicação do presente anúncio.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até a data-limite da entrega a qual será a mesma hora de abertura. Na hora acima referida para o concurso será aberta 30 

minutos após a entrega em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. Endereço, Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção

Social; sita na Avenida Eduardo Mondlane, UGEA.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto

nº 5/2015 de 8 de Março
Ulónguè, aos 30 de Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

239

185

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

*Termos e condições aplicáveis

Apoio ao cliente:    
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Internet 
(ebanking)

Use:

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A “Sra. Ângela Cesaltina Uamusse Nhane” comunica 

as partes interessadas que está em curso o processo 

de avaliação de impacto ambiental para o Projecto de 

Construção de Posto de Abastecimento de Combustível 

Líquido e Muro de Vedação, no Bairro Matendene, Distrito 

Munincipal KaMubukwana, Av. Nelson Mandela, Cidade de 

Maputo. O objectivo deste processo é proceder uma análise 

das consequências do projecto perante o ambiente, saúde 

pública, determinar o seu potencial impacto, e propor 

medidas de mitigação. Desse modo dar a conhecer a 

realização da Consulta pública no local acima, no dia 10 

de Agosto do corrente ano pelas 9h. Para mais informações. 

De referir também que pode-se obter os documentos 

contactando a Enga. Ângela Cesaltina Uamusse Nhane, 

pelo seguinte celular: (+258) 826890718

comunicado

5033

239

147

246

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA
SERVIÇOS DISTRITAIS DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

SECÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto de concurso abaixo 

indicado ao seguinte concorrente:

Nº de Concurso Objecto de Contratação Modalidade Adjudicatório Valor de Adjudicação

01/UGEA/SDMAS/OE/CL/2022
Contratação para fornecimento de 
géneros alimentícios

Concurso 
Limitado

Casa Joaquim 586.650,00

Ulónguè, aos 30 de Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Serviço Provincial de Economia e Finanças do Niassa 

Anúncio de Lançamento de Concurso
Este Serviço, convida empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Modalidade No de Concurso Objecto do Concurso
Limite para entrega 

das Propostas
Garantia 

Provisória
Abertura das 

Propostas

Concurso - 
Publico

01/CP/UGEA/SPEFN/2022 Fornecimento de 3 Viaturas Cabina Dupla 4x4 01/07/2022– 09.00h 68.550.00 01/07/2022– 09.10h

02/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote I Fornecimento de Combustíveis 01/07/2022– 10.00h 50.000.00 01/07/2022– 10.10h

02/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote II Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes 01/07/2022– 11.00h Não Requerida 01/07/2022– 11.10h

03/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote I Prestação de Serviços de Catering 01/07/2022– 12.00h Não Requerida 01/07/2022– 12.10h

03/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote II Prestação de Serviços de Catering 01/07/2022– 13.00h Não Requerida 01/07/2022– 13.10h

03/CP/UGEA/SPEFN/2022 – Lote III Prestação de Serviços de Catering 01/07/2022– 14.00h Não Requerida 01/07/2022– 14.10h

Concurso - 
Limitado

01/CL/UGEA/SPEFN/2022 Fornecimento de Consumíveis de Escritório 23/06/2022 – 09.00h Não Requerida 23/06/2022 – 09.10h

02/CL/UGEA/SPEFN/2022 Fornecimento de Equipamento Informático 23/06/2022 – 10.00h Não Requerida 23/06/2022 – 10.10h

03/CL/UGEA/SPEFN/2022 Fornecimento de equipamento para Infra-estrutura de Rede de Dados 23/06/2022 – 11.00h Não Requerida 23/06/2022 – 11.10h

04/CL/UGEA/SPEFN/2022 Prestação de Serviços de Reparação e Manutenção de Viaturas 23/06/2022 – 12.00h Não Requerida 23/06/2022 – 12.10h

05/CL/UGEA/SPEFN/2022 Prestação de Serviços de Limpeza, Jardinagem e Fumigação 23/06/2022 – 13.00h Não Requerida 23/06/2022 – 13.10h

06/CL/UGEA/SPEFN/2022 Prestação de Serviços Gráficos 23/06/2022 – 14.00h Não Requerida 23/06/2022 – 14.10h

Os Concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los no Serviço Provincial da Economia e Finanças, sito na Av. Filipe Samuel Magaia, C.P. nº 42, Cidade 
de Lichinga no período entre 08.00h as 15.00h mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 2.000.00 Mt (dois mil meticais), através de depositado na conta no 268777495 – 
Serviço Provincial da Economia e Finanças – UGEA, domiciliada no Millenium Bim.
As propostas deverão ser entregues e serão abertas em sessão pública no dia e endereço acima indicado, 
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 05/2016, de 08 de 
Março.

Lichinga,  a 1 de Junho de 2022

Autoridade Competente
_____________________

Mariano Miguel José 

TABELA DE COMISSÕES E ENCARGOS
PREÇÁRIO SIMPLIFICADO

Preçário elaborado em cumprimento do Aviso nº 13/GBM/2017, de 9 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Aviso nº 19/GBM/2017, de 26 de Dezembro, Regime de Comissões e Encargos 
relativos a Serviços Financeiros e Respectiva Nomenclatura.

• O Preçário Simplificado do Futuro Mcb apresenta o conjunto de informação relativa às comissões e encargos de parte dos serviços financeiros constantes do preçário completo, disponibilizado 
ao público.

• O Preçário Simplificado pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público do Futuro Mcb e em www.futuromcb.com.

Código Produto/Serviço Balcão ATM Internet
Celular

Conta à 
Ordem

Conta 
Móvel

B) Conta Poupança

2.1.3.2. Inactividade da conta Grátis - - - -

2.1.3.2. Consulta de saldo Grátis - - - -

2.1.8.2/4. Emissão de extracto Grátis - - - -

C) Depósitos e Levantamentos no balcão

3.2.1.2. Levantamento de MN com Cheque normal Grátis - - - -

3.2.1.3. Levantamento de MN com cheque avulso Grátis - - - -

3.3.2. Emissão de 2ª via de documento justificativo de débito ou crédito Grátis - - - -

M) Crédito de Rendas

10.1.3.
10.1.3.

Taxa administrativa Microcrédito e Crédito em Grupo
Taxa administrativa Crédito PME (Pequena e Média empresas)

2%
2,5% a 3%

- - - -

10.1.4 Taxa de juro anual Microcrédito e Crédito em Grupo
Taxa fixa de 58% a 

60%
- - - -

10.1.4 Taxa de juro anual Crédito para PME (Pequena e Média empresas) 
Taxa fixa de 30% a 

60%
- - - -

1-Os valores apresentados excluem o imposto de selo à taxa de 0,04%

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA PROVÍNCIA DE GAZA
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ANTÓNIO 

MILAMBO
Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura do dia vinte e 
três do mês de Maio do ano dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas 
sessenta e três a sessenta e quatro, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número 98-A,  a cargo 
de MOMEDE FARUCO MAMUDO 
MUJAVAR, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
do senhor ANTÓNIO MILAMBO, 
ocorrido no dia oito de Abril de dois 
mil e vinte e dois, na altura com 
cinquenta e cinco anos de idade, 
no estado civil que era solteiro, de 
nacionalidade moçambicana, natural 
de Xai-Xai, filho de Ernesto Milambo 
e de Rosalina Homo.
Que o autor da herança não deixou 
testamento nem qualquer disposição 
que expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens 
móveis, imóveis e contas bancárias.
Que deixou como únicos e universais 
herdeiros, a senhora Odete Pedro 
Uamusse, solteira, natural de Xai-
Xai e seus filhos: Jerónimo António 
Milambo, Elsa António Milambo, 
Anatércia António Milambo, Glória 
António Milambo, Ester António 
Milambo e Melton António 
Milambo, solteiros, naturais de 
Chilaulene - Xai-Xai, residentes em 
Zimilene.
Que nos termos da lei não há outras 
pessoas que prefiram à indicada 
herança ou que possam concorrer a 
esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do 
Código do Notariado em vigor, faz-se 
esta publicação em conformidade 
com a referida escritura de 
habilitação a que me reporto.

Está Conforme

Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 23 de 
Maio de 2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 
NOTARIADO DE BILENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE JANUÁRIO CARLOS 

COSSA E IVO JANUÁRIO COSSA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública do dia 
vinte e nove de Março de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas vinte e sete a folhas vinte 
e nove verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
um traço “D”, da Conservatória 
supra, perante MARIA AMÉLIA 
MONJANE, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício na 
mesma Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Januário 
Carlos Cossa e Ivo Januário Cossa, 
ambos solteiros, de trinta e dois 
anos e vinte e três anos de idade, 
naturais de Chichango, distrito de 
Bilene e Vila da Macia, distrito de 
Bilene, e faleceram às treze horas 
e quarenta minutos no dia nove 
de Junho de dois mil e cinco e um 
de Maio de dois mil e vinte e um, 
com a última residência, ambos no 
Bairro cinco, Vila da Macia, distrito 
de Bilene, os quais não deixaram 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Mais certifico que na operada 
escritura foram declaradas como 
únicas e universais herdeiras 
sua companheira e suas filhas 
em representação do pai 
nomeadamente: Rute Pedro 
Langa, solteira, maior, natural de 
Manjacaze e residente no Bairro 
Cinco da Vila da Macia, distrito de 
Bilene, suas filhas: Dorca Januário 
Cossa, solteira, maior, natural 
e residente no Bairro Cinco da 
Vila da Macia, distrito de Bilene, 
Rosiménia Januário Cossa, 
solteira, maior, natural e residente 
no Bairro Cinco da Vila da Macia, 
distrito de Bilene.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram ou com elas 
concorram à sucessão, que não há 
lugar a inventário obrigatório e da 
herança fazem parte bens móveis, 
imóveis e valores monetários 
depositados em bancos.

Está Conforme
Bilene-Macia, aos dezoito de Maio de 

dois mil e vinte e dois
A Técnica
(Ilegível)
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CABO DELGADO EM FOCO

Superfície 78 778  km²
População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

12

A VOZ DO CIDADÃO

POR RECUSAREM SER REASSENTADAS

Mais de 13 mil famílias 
em abrigos temporários

M
AIS de 13 mil famílias 
deslocadas inter-
namente, por conta 
dos ataques terro-
ristas em Quissanga, 

na província de Cabo Delgado, 
continuam a viver em abrigos 
nos cinco centros de acomoda-
ção temporária criados pelas au-
toridades, no distrito de Metuge. 
O facto fica a dever-se à sua re-
cusa em serem abrangidos pelo 
processo de reassentamento em 
locais definitivos e seguros.

Esta informação foi partilha-
da esta semana pelo administra-
dor de Metuge, Valério Nandan-
ga, na cidade de Pemba, quando 
procedia a apresentação de um 
breve informe sobre a experiên-
cia do governo local no processo 
de gestão e assistência aos des-
locados internos, no âmbito da 
conferência de multi-interessa-
dos, sobre reforço da coesão so-
cial em comunidades afectadas 
por conflitos, em Cabo Delgado.

As mais de 13 mil famílias 
encontram-se a residir em abri-
gos temporários instalados nos 
centros de acomodação de “25 
de Junho”,  Nangua 1 e 2, Ma-
nono e Namuapala. “Estes cinco 
centros de acomodação tem-
porária, na vila sede do distrito 
de Metuge, existem porque a 
população deslocada que ali se 
encontra não mostrou vontade 
de ir aos centros de reassenta-
mento definitivo.”, explicou 
Nandanga.

De acordo com o adminis-
trador, de 2019 ( ano em que o 
distrito recebeu o primeiro gru-
po de deslocados internos idos 
do posto administrativo de Mu-

cujo, em Macomia, depois que 
se seguiram outros, provenien-
tes de Quissanga, Meluco, Mo-
címboa da Praia, Palma, Mueda 
e Nangade) a esta parte, foram 
acolhidas 39.519 famílias, o cor-
respondente a 164.365 pessoas.

Das 39.519 famílias, 13.117, 
o correspondente a 54.304 pes-
soas, encontra-se a viver nos
cinco centros de acomodação
temporária; 9.311, o correspon-
dente a 49.252  pessoas, foram
reassentadas em 16 centros de-
finitivos, enquanto que as res-
tantes estão alojadas nas casas

de familiares e amigos, no posto 
administrativo da sede do distri-
to e Mieze.

Nandanga assegurou que 
com a intervenção do governo 
e parceiros na gestão e assis-
tência aos deslocados, de 2019 a 
esta parte, a vida daqueles con-
cidadãos melhorou considera-
velmente, quando comparado 
ao período em que chegaram à 
Metuge.

“Neste momento verifica-
-se uma estabilidade social das
famílias deslocadas e reassen-
tadas em todos os 16 centros. É

visível a preocupação desta ca-
mada social em melhorar as suas 
habitações bem como participar 
em actividades agrícolas para o 
consumo e venda de exceden-
tes”, garantiu Nandanga.

Por conta da normalização 
da situação de segurança em 
alguns distritos de proveniência 
dos deslocados, mais particu-
larmente em Quissanga, 8.653 
famílias regressaram à origem, 
apesar de ainda não ter sido 
dado o comando formal para o 
efeito.

No que tange ao reforço da 

coesão social entre as comuni-
dades afectadas pelo conflito, 
em Metuge, Nandanga deu a 
conhecer que, mercê da cria-
ção de Comités de Desenvolvi-
mento das Aldeias (CDA), ini-
ciativa apoiada pela Fundação 
Aga Khan e parceiros (que tem 
a responsabilidade de discutir 
assuntos relacionados com o 
desenvolvimento  das suas co-
munidades), foi fácil acolher e 
conviver com os deslocados.

Segundo consta, foram os 
CDA que, desde a primeira hora 
e sem orientação específica das 
autoridades, receberam os pri-
meiros grupos de deslocados in-
ternos, alojaram em suas casas, 
disponibilizaram espaço para 
habitação e agricultura, entre 
outras formas de solidariedade 
interna, segundo explicou Ana 
Bela, uma das facilitadoras do 
programa de coesão social, em 
Metuge.

A conferência de multi-
-interessados sobre o fortale-
cimento da coesão social em 
comunidades afectadas pelo 
conflito, organizada pela Fun-
dação Aga Khan e MASC, com 
financiamento da União Euro-
peia (UE), tinha como objectivo, 
promover o diálogo inclusivo e 
participativo sobre questões-
-chave que afectam os desloca-
dos internos e as comunidades
acolhedoras.

Participaram no encontro, 
o chefe do gabinete do gover-
nador de Cabo Delgado, repre-
sentantes da UE, Aga Khan, das
organizações da sociedade civil,
das comunidades deslocadas e
de acolhimento.

Administrador de Metuge, Valério Nandanga, falando da gestão da assistência aos deslocados

CAMPANHA PARA DISCIPLINAR MOTO-TÁXI

Operadores lamentam falta de aviso

O CONSELHO Municipal da cidade de 
Pemba, em Cabo Delgado, lançou esta se-
mana, uma campanha de fiscalização e 
legalização do exercício da actividade de 
transporte de passageiros e carga, com re-
curso à motorizadas, vulgo moto-táxi. O 
objectivo é acabar com a alegada anarquia 
desta actividade tida como uma das princi-
pais fontes de subsistência dos munícipes.

Operadores e utentes ouvidos pela 
nossa Reportagem, divergem de opinião, 
quando convidados a fazer uma breve aná-
lise sobre o mérito da medida.

Com efeito, Arnaldo Real, moto-taxista 
há dois anos, congratulou a edilidade pela 
implementação da campanha de fiscaliza-
ção e legalização daquela actividade.

“É verdade que quase todos exerce-
mos esta actividade ilegalmente, por isso, 
a campanha de fiscalização e legalização é 
bem vinda. Esta é minha fonte de renda, 
não tenho como recusar esta medida, devo 
tratar os documentos necessários para ser 
conhecido e reconhecido pelas autorida-
des”, reconheceu Real.

Ali Anli, outro moto-taxista, foi de 
pouca fala, mas acusou o conselho muni-
cipal de não lhes ter avisado que desenca-
dearia a campanha para que, segundo ele, 
pudessem se organizar.

Um outro moto-taxista, que se iden-
tificou pelo único nome de Babú, também 
acusou a edilidade de falta de diálogo. “Eles 
nunca aproximaram-se para informar que 

devíamos estar organizados. Entretanto, 
classifica a iniciativa como sendo boa pelo 
facto de poder vir a disciplinar este servi-
ço, mas, contudo, faltou diálogo”, disse 
Babu.

Cassido Samuel, utente, é de opinião 
que a medida, embora tardia, valeu a 
pena ter sido tomada. “O que acontece é 
que nós, como clientes, não sabemos se 
aquele moto-taxista que nos leva é ho-
nesto, se está credenciado ou não, uma 
vez que não usam crachás, muito menos 
coletes que os identificam, como acon-
tece na cidade de Nampula, Nacala-Por-
to, por exemplo, onde estes estão mini-
mamente organizados em associação”, 
destacou Samuel.
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Babú

Ali Anli

Cassido Samuel

O COMANDO da Polícia da 
República (PRM), em Cabo 
Delgado, confirmou há dias, 
ainda que forma condicio-
nada, a reabertura ao tráfego 
de pessoas e bens da Estrada 
Nacional 380 (N 380), que liga 
a aldeia de Sunate (vulgo Silva 
Macua), no distrito de Ancua-
be,  à de Oasse, em Mocímboa 
da Praia, na província de Cabo 
Delgado, depois de cerca de 
três anos de interrupção, por 
conta dos efeitos do ciclone 
Kenneth e dos ataques terro-
ristas.

“Dada a ocorrência, nos 
últimos dias, de algumas mo-
vimentações dos malfeitores, 
em certas zonas atravessadas 
pela rodovia, queria destacar 
que a circulação rodoviária 
na N380 está condicionada à 
escolta feita pelas Forças de 
Defesa e Segurança”, frisou 
Mário Adolfo, porta-voz da 
Polícia da República de Mo-
çambique, PRM, junto do 
comando provincial da cor-
poração.

Com efeito, o repórter do 
“Notícias”, que recentemente 
viajou aos distritos de Mueda, 
Muidumbe e Nangade, atra-
vés da N380, testemunhou 
a circulação, naquela via, de 
camiões carregados de mer-
cadoria diversa, idos de Pem-
ba e Nampula, em direcção ao 
norte da província de Cabo 
Delgado.

A construção de uma 
bateria de aquedutos sobre 
o rio Messalo, no distrito de
Macomia, está a facilitar a 
fluidez do tráfego. De refe-
rir que os aquedutos cons-
tituem alternativa a uma 
ponteca que foi arrastada 
pelas chuvas que se segui-
ram à passagem do ciclone 
Kenneth, em 2019.

Quanto ao estado da pla-
taforma da estrada, segundo 
constatámos, há necessidade 
de se proceder à manutenção 
localizada da via, de modo a 
tapar alguns buracos ali exis-
tentes,  para além do corte de 
capim nas bermas da via que 

esteve interrompida por cerca 
de três anos.

No que tange à segurança, 
para além dos efectivos das 
FDS que escoltam a coluna de 
viaturas, foi feito o desdobra-
mento de outras unidades ao 
longo do troço.

Destacar que a N380 é uma 
das principais vias que liga o 
norte e centro de Cabo Delga-
do, com o resto da província e 
do país.

Ao longo dos cerca de três 
anos em que o trânsito ro-
doviário esteve interrompi-
do, por causa da destruição 
de algumas infra-estruturas 
viárias (pontecas e aque-
dutos), na zona atravessada 
pelo rio Messalo, e devido 
à insegurança decorren-
te dos ataques de grupos 
terroristas, a comunicação 
entre o norte e o centro de 
Cabo Delgado com o resto 
da província e do país, era 
feita unicamente através da 
R798, que liga o distrito de 
Montepuez, ao de Mueda.

DE FORMA CONDICIONADA
PRM confirma reabertura 
ao tráfego rodoviário na N380

Tráfego reaberto na N380, sob escolta de militares

ACESSO À LINHA DE SUBVENÇÕES EQUIVALENTES

Conselho empresarial
pede desburocratização
do processo
O CONSELHO Empresarial (CEP) de Cabo Delgado de-
fendeu, esta semana, a necessidade de o Gabinete de 
Reconstrução Pós-Ciclones (GREPOC), desburocratizar 
o acesso aos 15 milhões de dólares americanos alocados
pelo governo, sob forma de donativo comparticipado ao
sector privado afectado pelos ciclones Idai e Kenneth,
em sete províncias da zona norte, centro e sul do país,
destinado à recuperação das actividades económicas.

O desejo foi manifestado em Pemba, pelo Presiden-
te do CEP, Mamudo Iraje, durante a cerimónia de lan-
çamento do programa de subvenções equivalentes ao 
sector privado, levado a cabo pelo governo, com fundos 
mobilizados junto do Banco Mundial.

Com efeito, o director do GREPOC, Luís Mandlate, 
anunciou durante a cerimónia que o governo tem dispo-
níveis 15 milhões de dólares americanos para apoiar  600 
micro, pequenas e médias empresas afectadas pelos ci-
clones Idai e Kenneth, nas províncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Tete, Zambézia, Manica, Sofala e Inhambane.

Segundo foi explicado pelo consórcio das empresas 

contratadas pelo GREPOC para assistir os empresários na 
elaboração dos planos de negócio para aceder os fundos, 
as micro e pequenas empresas vão beneficiar de subven-
ções até milhão de meticais, mediante a comparticipação 
de 15 por cento sobre o valor doado.

Para as médias empresas, elas podem receber valores 
até três milhões de meticais, mas terão que compartici-
par com 30 por cento sobre o valor.

A cerimónia foi dirigida pelo Secretário de Estado (SE) 
na província, António Supeia e testemunhada pelo go-
vernador local, Valige Tauabo, e alguns empresários.

Na ocasião, Supeia disse que a linha das subvenções 
equivalentes vai  responder às preocupações que a pro-
víncia enfrenta, com vista à mitigação  dos eventos ex-
tremos  da natureza.

“Recomendamos ao sector privado para acolher, 
apropriar-se e aceder a esta oportunidade única”, ape-
lou Supeia.

O programa de subvenções tem a duração de 36 me-
ses, a contar de Dezembro de 2021.
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as 
suas reflexões sobre temas da actualidade política, econó-
mica e social. Os originais das cartas de opinião não devem 
ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as conden-
sar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as 
suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do 
país e do mundo, bastando enviar as cartas para o endereço 

cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de não publicar opiniões 
ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

SILVA J. MAGAIA

MAIS sereno, consegui, enquanto conversávamos, observar 
com maior atenção a mescla de coisas que nos rodeavam. Era 
mesmo uma casa, nem rural nem urbana. No meio de tudo e 
do nada. Havia pratos, cestos, bacias, vasilhame de diferentes 
marcas de bebidas, um velho e inútil fogão, roupa, montes de 
caixas de cartão, latas vazias com rótulos de produtos diver-
sos, desde tintas a conservas, vasos ainda sem plantas. Até ha-
via um andarilho de criança. Só não havia móveis. Se calhar 
tinha-os numa escala proporcional ao tamanho da casa a tal 
sorte que de fora não se viam.

Este munícipe deve entender a dinâmica que orienta o 
crescimento duma cidade. Senão, como se explica que com 
tantos lugares ermos por aí tenha decidido instalar-se justa-
mente nesta confluência triangular entre duas vias que se cru-
zam com declives opostos? Ficava claro que se um dia qui-
sesse vedar o terreno, teria a prerrogativa de decidir para qual 
das ruas orientar as saídas. Preceito básico para que um talhão 
seja legalizado: deve ter acesso directo a uma via pública. O 
seu teria acesso directo a duas. Notável.

– Como se chama? Comecei.
– “Xicalavito”. Confesso que senti vergonha da fraca pro-

ficiência na minha própria língua materna. Fiquei sem saber 
se ele queria dizer “não tenho nome” ou se “Sem-Nome” era 
o seu nome, o nome dele, como diriam alguns.

– Posso saber a sua idade, se não se importa? Quero dizer,
quantos anos tem?

– Não tenho.
“Mas que diálogo esquisito”, pensei. Fazia-me lembrar

um colega de carteira na 5.ª Classe, nos tempos da nossa pas-
sagem pela Escola Secundária Josina Machel, lá para os anos 
setenta, cujas soluções tão inusitadas num teste sobre conjun-
tos obrigaram o professor de matemática a ler as respostas 
para toda a turma. Num exercício para achar a intersecção 
de A com B respondeu “não acho!”. A seguir pedia-se para 
achar a união de B com C e aqui respondeu “Sim, acho!”

– Não tem? Então não sabe em que ano nasceu?
– Não nasci.
O enigma continuava. Fiquei perplexo. Respondia sem-

pre curto e directo. Não gastava palavras e era peremptório. 
Mal balbuciava as primeiras palavras e ele já estava a respon-
der. Parecia um adivinho. Não podia estar a mentir. Decidi 
mudar de estratégia. “Deixá-lo narrar a história”.

– “Nidrivaleli Tatana Xicalavitu” (Perdoe-me senhor
“Sem-Nome”). Pode falar-me da sua vida e de como veio pa-
rar aqui?

Deu uma última baforada e largou a beata. Expirou lon-
gamente enquanto a pisava no chão duro, torcendo e contor-
cendo o calcanhar para assegurar que estava bem apagada. 

Olhou para o céu, já meio escuro. De facto, para o tecto que 
era a folhagem daquele canhoeiro que completava o seu abri-
go. Voltou a encarar-me, ainda meio desconfiado, apesar da 
língua comum que nos unia os corações.

– O que queres saber de mim? Quem te mandou? Querem
tirar-me de novo da minha casa? Enganam-se, daqui não saio 
com a mesma facilidade...

– Tatana (Senhor), calma! Ninguém me mandou. Passo
por aqui todos os dias e sinto uma enorme curiosidade cada 
vez que vejo a sua casa crescer. Gostaria de saber donde vem, 
por que veio para aqui e como vive. Onde busca água? O que 
come? Onde faz as suas necessidades? Quando chove ou faz 
vento como se protege, se a sua casa não tem tecto? O que 
espera do futuro morando aqui...

Interrompeu-me.
– “Mupfana” (miúdo). Eu sou o Mensageiro. Fui envia-

do para gritar o que vocês trazem atravessado na alma e na 
garganta, mas não têm coragem de dizer. Vim para mostrar 
que esta cidade é nossa, porque foram os nossos pais que a 
construíram com o seu suor e sangue, por isso ninguém tem o 
direito de nos tirar daqui.

– Concordo. Tentei conquistar a sua simpatia. Aparente-
mente depois deste pequeno lance achou que o estava a levar 
a sério e ganhou mais confiança. Começou a abrir-se sem es-
perar pelas minhas perguntas. Não era um entrevistado. Era 
mesmo um enviado.

– Passei a maior parte da minha vida no bairro da Ma-
xaquene, ali perto da estrada Anguana. Na minha infância 
vendia amendoim no campo do 1.º de Maio, sempre que ha-
via jogos. Meu pai era marceneiro. Perdi os meus pais ainda 
muito novo. Nem sequer me tinham registado. A coluna em 
que viajavam para Inhambane, onde viviam os meus avôs, foi 
emboscada pelo caminho. Dizem que o meu pai morreu no 
local, atingido por uma bala certeira. Disseram que a minha 
mãe conseguiu fugir, mas nunca mais tive notícias dela. Sou 
filho único e tive que aprender muito cedo a cuidar de mim. 
Fiquei sozinho. Não consegui ir à escola. Muita desgraça jun-
ta para a minha idade. Os vizinhos ajudaram-me, mas tudo 
o que conseguiram foi evitar que abandonasse a casa e me
tornasse marginal.

– “Loko ni culile ni lovoli nsati hiva hi pswala vana va-

bidri” (Mais tarde lobolei a minha esposa e tivemos dois fi-
lhos). Uma menina e um rapaz. A mais velha tem agora 10 
anos e o mais novo, oito. Queríamos ter mais filhos, mas a 
“doropa” (cidade) não deixou...

– A nossa casa ficava bem perto da vala de drenagem, que
sai da praça da OMM. Vivemos ali muito tempo até que deci-
diram abrir mais uma estrada. Não percebi porquê. Se já havia 
uma estrada do outro lado da vala, por que é que tinham de 
construir outra onde nós vivíamos? Só para nos castigarem? 

Os meus vizinhos perguntaram-me se não merecíamos viver 
na cidade, se não era feita para nós...

Pensei dizer-lhe que a segunda faixa da Avenida Joaquim 
Chissano tinha sido para ali projectada muito antes de eles 
ocuparem a zona, e só não fora construída na altura por falta 
de fundos. Pensei em ditar-lhe as teorias sobre inclusão e o 
direito à cidade, que aprendi nos meus últimos anos de conve-
niência política. Queria fervorosamente recordar-lhe as con-
sultas realizadas durante as negociações, às quais se calhar 
ele não compareceu, como aconteceu com muitos que mais 
tarde se foram queixar. Refreei a minha tentação, com receio 
de estragar a conversa e baixar-lhe os ânimos. Queria que me 
revelasse mais, mas acima de tudo sabia que ele tinha razão. 
Sabia que uma negociação daquelas só teria sido genuína se 
os propósitos de se construir a estrada naquele local ainda não 
passassem apenas de ideias. No caso vertente, não foi assim. 
A estrada já estava planeada, os estudos e projectos já esta-
vam prontos. Acima de tudo, o dinheiro já estava disponível 
e incluía algumas maquias para a retirada das famílias que 
haviam invadido a reserva. Nada estava a ser negociado. A 
única razão que ditou aquela farsa foi o facto de o relatório 
do estudo de impacto ambiental e social ter revelado algo que 
estava à vista de todos: a existência de numerosas famílias 
que iriam sofrer com a nova faixa da estrada, e que poderiam 
ao mesmo tempo prejudicar as obras, a sua funcionalidade 
e a segurança rodoviária. Foi um golpe de mestria política. 
As partes não estavam em igualdade de circunstâncias. Uma 
tinha a faca e o queijo na mão. As demais não tinham nada, 
nem sequer um comprovativo de que aquelas casas lhes per-
tenciam. Teriam de sair a qualquer custo. Fixei-o nos olhos e 
senti uma certa empatia. Parecia estar embalado e sentindo-se 
à vontade comigo. Voltei a lamentar não ter trazido comigo 
umas cervejinhas.

– Antes de nos mudarem para o novo bairro, tocava gui-
tarra e cantava todas as noites no bar da Líria, ali na praceta 
da Malhangalene. Ganhava a vida entretendo os clientes. O 
pouco que ganhava, e o lucro que a minha mulher fazia ven-
dendo carvão e tomate no quintal, dava para vivermos e pagar 
a Escola das crianças. Desde que nos tiraram dali tornou-se 
difícil vir à cidade todas as noites para voltar a casa já de ma-
drugada. É muito caro e perigoso. Mas mesmo que fosse se-
guro e barato, já não tenho coragem para encarar a vida. E se 
a tivesse, soube que mandaram fechar o bar da Líria porque os 
vizinhos foram queixar-se do barulho e do xixi que os clientes 
faziam no muro e nas árvores. Por isso vim morar aqui. Não 
percebo por que é que em vez de mandarem construir urinóis 
só pensaram em fechar o bar. Mataram um negócio, tiraram 
emprego aos trabalhadores, privaram as pessoas de um diver-
timento. Enfim, tiraram-nos o ganha-pão. Não sei o que é que 
os moradores da zona ganharam com isso.

O Munícipe: 10 anos depois(3)

FRANCISCO ROBERTO

O QUE está a acontecer nas avenidas 
Nelson Mandela e Graça Machel, que 
dão acesso aos Bairros do Zimpeto e 
Magoanine “C”, na cidade de Maputo 
é mesmo de arrepiar. Nos últimos tem-
pos, não se aguarda pelas chuvas para 
se dizer que a via está intransitável em 
muitas secções, pois as águas estão lá 
de forma permanente.

Uma das consequências desta si-
tuação é, para além de dificuldades no 
trânsito, o facto de se formarem “la-

goas” por muito tempo, sendo a maior 
a que se encontra próximo à Escola de 
Mbuzine, no bairro de Magoanine “C”. 

O propósito da construção desta in-
fra-estrutura foi de aliviar o sofrimento 
dos moradores destes bairros, muitos 
dos quais reassentados devido às cheias 
e à erosão da Avenida Julius Nyerere, 
que enfrentavam sérias dificuldades 
para se movimentar por conta do areal.

Por isso, para este grupo popula-
cional, o sofrimento é a dobrar. Foram 
reassentados  e, igualmente, estão a 
enfrentar esta situação de águas inqui-
nadas que nalgumas vezes invadem as 
suas residências.

Outros reassentados sentem-se 
igualmente abandonados pelo facto de 
suas casas estarem em zonas baixas re-
lativamente às outras. Devido a esta si-
tuação, naturalmente as águas tendem a 
invadir a zona baixa onde, igualmente, 
vão se acumular, abrindo espaço para a 
reprodução de mosquito, principal vec-
tor da malária.

Destaquei os reassentados, não que-
rendo com isso dizer que somente este 
grupo populacional vive nestes bairros. 

Pessoas provenienetes de outros locais 
também fixaram residências no local, e 
todos a enfrentam esta situação.

Este assunto, estimados leitores, é 
sobejamente conhecido. As autorida-
des, em devido tempo, foram alertadas 
sobre este erro na infra-estrutura, mas 
o cenário não ajudou, pelo contrário,
tende a agravar-se.

Para o caso dos transportadores, já 
se sabe que em algum momento da via-
gem a viatura é forçada a abandonar a 
estrada de pavet para circular no inte-
rior do bairro de modo a não danificar 
a viatura.

A quantidade de água que fica acu-
mulada na estrada não permite sequer 
a circulação de viaturas, até mesmo as 
de suspensão alta, a não ser um e outro 
veículo que pode seguir viagem sem 
aparentemente enfrentar muitas difi-
culdades.

Até quando esta situação? Este é o 
questionamento que se faz diariamente. 
Pena dá ver aquelas casas e empreen-
dimentos que se encontram ao longo 
destas avenidas. Para o caso de resi-
dências, os moradores enfrentam difi-
culdades para sair de casa. Uns porque 
o quintal e a estrada tem água e outros
ainda porque apesar de suas casas não
terem água, a via de acesso encontra-se
alagada.

Os moradores ensaiaram várias 
estratégias, mas nada está a resultar. 
A água está lá e os mosquitos multi-
plicam-se a cada dia. Existem pessoas 
com empreendimentos que estão a ficar 
prejudicados por conta deste acesso. 
Veja-se os que têm salões de festa.

Por favor, haja correcção. Assim 
também não dá. 

Até quando
“lagoa Mbuzine”?

Afinal o que
encarece a água?

ZACARIAS MATEUS

DEPOIS do valor que os cidadãos têm 
de desembolsar para beneficiar de ener-
gia fornecida pela empresa Electricidade 
de Moçambique, segue-se o custo cor-
respondente à água.

A água é um recurso indispensável 
para todos os seres vivos, de modo parti-
cular o homem. É assim que continuam a 
ser reportados casos de conflito homem-
-animal, sobretudo nas zonas rurais, por-
que este recurso é vital, e sem ele não há
vida.

Ciente desta situação, o Governo 
traçou um plano de alargamento da rede 
de distribuição, com a construção de 
centros distribuidores e fontanários, um 
pouco por  todo o país, e chegam-nos 
através dos órgãos de informação.

Mesmo assim, ainda há um longo 
caminho a percorrer, tendo em conta que 
muitos compatriotas ainda não se benefi-
ciam deste recurso.

Mas o problema não se cinge somen-
te no acesso a este recurso. Pois, os que 
já o tem, deparam-se com problemas de 
custos deste serviço, que cada vez mais 
vão sufocando os cidadãos.

A água não deve faltar nas casas dos 
cidadãos. Na cidade de Maputo, em par-
ticular, os cidadãos já se organizaram no 
sentido de, em cada residência, procurar, 
junto do fornecedor privado ou público, 
ter água canalizada. Não se trata de ne-
nhum luxo, mas sim um bem necessário 
que garante a nossa sobrevivência.

Para além de usarmos a água para 
beber, precisamos dela para a nossa hi-
giene, preparação de alimentos, produzir 
alimentos na machamaba, na pecuária 
para alimentar os animais, etc, para dizer 
que é útil para a nossa vida.

Porém, o custo de água está cada vez 
mais a interferir no bolso dos cidadãos, 

que já não encontram alternativas para 
esta situação. Sendo assim, questiona-se 
a razão dos preços altos que são pratica-
dos por metro cúbico.

Estou ciente de que o custo de ener-
gia interfere de certa forma nos serviços 
de fornecimento de água, mas quero 
acreditar que não pode ser ao ponto em 
que chegamos hoje, onde, por exemplo, 
uma família de sete membros chega a 
pagar 1200 mensais pelo consumo.

Existem famílias que pagam menos 
e também outras que desembolsam valo-
res assustadores. Já ouvi falar de dez até 
vinte mil meticais, por mês, sendo uma 
residência familiar e com pouco uso de 
água.

Esta situação é preocupante. Aliás, 
um dos gastos com a água tem a ver com 
as casas de banho, concretamente com 
o autoclismo. Como forma de poupar
água, algumas famílias já adoptaram o
sistema de, sempre que um membro for
a fazer necessidades menores, optar por
usar uma caneca de água para a higieni-
zação, pelo facto da descarga no auto-
clismo gastar muito líquido.

Trata-se de uma medida que as fa-
mílias estão a adoptar devido ao elevado 
custo de vida, particularmente os relacio-
nados com a água.

As facturas altas não acontecem so-
mente com os fornecedores privados. 
Pois, os relatos que vem pelo consumo 
da água fornecida pelo Governo são 
preocupantes, com o agravante de que, 
para estes casos, é preciso pagar e só de-
pois é que se reclama.

Contrariamente ao privado, ainda 
há abertura para negociação e possível 
pagamento faseado, tendo em conta que 
está cada vez mais difícil conseguir re-
cursos para a sobrevivência.

Por isso, tornem a água um recurso 
acessível.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE FUNHALOURO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO LIMITADO Nº01/04I020551/SDPI/UGEA/
CL/022

Objecto: Manutenção de estrada N/C: Tsenane – Tome, em actividades 
de melhoramento localizados, numa Extensão de 14Km.

De acordo com o nº 02 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, 
comunica-se que o Objecto do Concurso acima foi adjudicado à Empresa 
Cores Construtora, pelo preço de 1.899.999,74Mt (Um milhão, 
oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Meticais, 
setenta e quatro centavos) com IVA incluso.

Funhalouro, aos 31 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

Manuel Narciso Pumule
239

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL 

VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos uns Autos de Carta Precatória, registados sob o nº 
17/DG/TJPN/SC/2017, em que é exequente BTM, actual MOZA BANCO e executado 
AMADE TRADING, foi designado o dia 7 de Junho de 2022, pelas 11.00 horas, na Sala de 
Audiências nº 1 deste Tribunal, da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província 
de Nampula, para abertura de propostas em cartas fechadas à terceira praça, a venda 
pelo valor mínimo de seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos 
e cinquenta meticais (6 639 850,00MT), com vista à arrematação ao maior lance 
oferecido, do seguinte imóvel penhorado:

Verba Única
Um imóvel descrito sob o número quatrocentos e vinte a folhas treze verso, do livro 
“B” 13-2 e inscrito sob a Matriz Judicial número seiscentos e cinquenta, localizado no 
distrito de Mossuril, província de Nampula, com uma área de 1,0 hectare, situado no 
posto administrativo de Matibane, localidade de Nacuxa, Bairro de Nassige, onde foram 
construídas várias infra-estruturas destinadas à actividades turísticas, entre elas: um edifício com restaurante-bar, outros, uma residencial, muro de vedação, ainda duas 
casas do tipo três, inscritos sob o número 424, do livro “G”-3 a folhas 140-verso, a favor 
do proprietário, avaliado em 23 365 125,00MT (vinte e três milhões, trezentos e 
sessenta e cinco mil, cento e vinte e cinco meticais).

São desta forma comunicadas as pessoas interessadas na compra deste imóvel, podendo 
apresentar as suas propostas em cartas fechadas na Secretaria da Secção Comercial do 
Tribunal acima indicado até 10 minutos antes da hora e dia acima designados.

Para constar se passou o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 5 de Maio de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda 
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A REGULARIZAÇÃO de linhas de água, 
urbanização, agricultura e descarga de 
águas residuais estão a afectar severa-
mente os rios e ribeiros à escala global, 
revela um estudo publicada na revista 
científica Global Change Biology.  

Na pesquisa foram avaliados pela 
primeira vez, à escala global e com base 
em evidências científicas, os efeitos do 
impacto da acção humana nas funções 
dos rios e ribeiros.

“Analisou-se a capacidade de au-
todepuração, decomposição de maté-
ria vegetal ou produção de organismos 
aquáticos, visando identificar os impac-
tos mais fortes e as funções ecossistémi-
cas mais sensíveis”, disse. 

Verónica Ferreira, investigadora da 
Universidade de Coimbra, Portugal, dis-
se que a maior parte dos efeitos avalia-

dos tiveram consequências negativas 
no funcionamento dos rios e ribeiros, 
como a redução da sua capacidade de 
autodepuração (consumir nutrientes), 
cadeias alimentares simplificadas e me-
nos produtivas.

O estudo foi realizado por uma 
equipa de 10 cientistas de diferentes 
países. Segundo o qual, a redução da 
capacidade de autodepuração dos rios e 
ribeiros é preocupante, porque as altas 
concentrações de nutrientes na água 
são muitas vezes responsáveis pelo flo-
rescimento nocivo de algas.

Os resultados da pesquisa mostram 
também que o impacto humano afecta 
o funcionamento de rios e ribeiros, tanto
quanto influencia a biodiversidade.

“No entanto, a gestão destes ecos-
sistemas não leva isso em conta, porque 

a biomonitorização das linhas de água 
está centrada na avaliação de aspectos 
relacionados com a biodiversidade ”, 
defendeu Verónica Ferreira.

É necessário incorporar a avaliação 
das funções ecossistémicas nos progra-
mas de biomonitorização para termos 
uma análise integrada da condição eco-
lógica do ecossistema, afirmou. 

De acordo com a investigação, a 
eficiência com que os ribeiros retêm ni-
tratos é quase cinco vezes menor para 
ribeiros que drenam bacias agrícolas 
do que aqueles com baixa actividade 
agrícola.

Os investigadores lembram que os 
rios e ribeiros são a força vital do pla-
neta, constituindo-se como pontes 
de acesso à biodiversidade essenciais 
para a vida humana”. (Lusa).

OS investigadores esperam 
encontrar evidências que con-
duzam a melhores tratamentos 
para os problemas cardiovas-
culares, segundo a Science 
Alert.

Novas investigações reve-
laram que a resposta imunitária 
do corpo e do sistema linfático 
— parte do sistema imunitário 
— é crucial na forma como o 
coração se repara a si próprio, 
após um ataque cardíaco que 
cause danos ao músculo car-
díaco.

A descoberta do papel de-
sempenhado pelos macrófa-
gos, células especializadas que 
podem destruir bactérias ou 
iniciar respostas inflamatórias 
úteis, foi crucial para o estudo, 
publicado em Março no Jour-
nal of Clinical Investigation.

Sendo os primeiros a reagir 
após um ataque cardíaco, os 
macrófagos produzem um tipo 
particular de proteína chama-
da VEGFC, explicam os inves-
tigadores.

“Descobrimos que os ma-

crófagos, ou células imunes 
que se precipitam para o co-
ração após um ataque cardíaco 
para “comer” tecido danifica-
do ou morto, também induzem 
o factor de crescimento endo-
telial vascular C (VEGFC) que
desencadeia a formação de no-
vos vasos linfáticos e promove
a cura“, indica Edward Thorp,
patologista da Northwestern
University, em Illinois.

Os pesquisadores des-
crevem-no como um cená-
rio Jekyll e Hyde: macrófagos 
“bons”, que produzem VE-
GFC, e macrófagos “maus”, 
que não produzem qualquer 
VEGFC mas que causam uma 
resposta pró-inflamatória, que 
pode provocar mais danos ao 
coração e aos tecidos circun-
dantes.

Para que o coração se repa-
re completamente, as células 
moribundas precisam de ser 
removidas, um processo co-
nhecido como eferocitose, no 
qual os macrófagos desempe-
nham um papel importante. 

Ao estudar este processo em 
células no laboratório e em ra-
tos, a equipa identificou a for-
ma como o tipo certo de ma-
crófagos produtores de VEGFC 
fez um trabalho de reparação 
adequado.

O que mais investigação 
sobre o tema pode revelar é 
como aumentar o número de 
macrófagos úteis no coração e 
reduzir ou eliminar os preju-
diciais, ampliando as hipóteses 
de uma recuperação saudável.

“O nosso desafio é encon-
trar uma forma de administrar 
VEGFC ou coagir estes macró-
fagos para induzir mais VEGFC, 
a fim de acelerar o processo de 
reparação do coração”, subli-
nha Thorp.

Quando alguém sofre um 
ataque cardíaco, fica em alto 
risco de insuficiência cardíaca, 
com o coração incapaz de con-
tinuar a bombear sangue para 
o corpo. Esse risco pode ser
reduzido com medicamentos
como os beta-bloqueadores,
mas não desaparece.

Enquanto os cientistas 
continuam a tentar compreen-
der como as doenças cardio-
vasculares são causadas, e 
como pode ser diagnosticado 
o risco de problemas cardíacos
mais cedo, a insuficiência car-
díaca continua a matar cente-
nas de milhares de pessoas por
ano.

Outros estudos como este 
irão lançar mais luz sobre os 
processos biológicos que ocor-
rem em resposta a um ataque 
cardíaco — particularmente 
a forma como o processo de 
eferocitose é utilizado para de-
sencadear a proteína VEGFC 
necessária para a reparação 
muscular do coração.

“Estamos a trabalhar para 
compreender melhor a pro-
gressão para a insuficiência 
cardíaca após um ataque des-
tas doenças, a fim de intervir 
cedo e repor o curso normal 
da reparação cardíaca”, con-
clui Guillermo Oliver, biólogo 
vascular da Northwestern Uni-
versity.

A 
MINISTRA da Terra 
e Ambiente, Ivete 
Maibaze, defendeu 
quinta-feira, na 
Suécia, durante a 

Conferência Internacional 
Estocolmo+50, a neces-
sidade de se desenvolver 
parcerias e capacidade nas 
instituições nacionais para 
aceder ao financiamento 
de fundos climáticos. 

Maibaze falava na ses-
são plenária reservada aos 
governos, onde partilhou 

as questões-chave sobre a 
agenda da sustentabilida-
de ambiental do país. 

A participação de Mo-
çambique no evento foi 
antecedida de reuniões de 
consultas nacionais, que 
permitiram, segundo a 
ministra, a elaboração de 
questões sobre a sustenta-
bilidade ambiental.

A governante desta-
cou a importância de se 
estabelecer mecanismos 
de ajuda direccionados às 

comunidades locais, apoio 
aos processos de tomada 
de decisão de forma des-
centralizada e inclusiva, 
implementação de polí-
ticas e projectos ambien-
tais e de desenvolvimento, 
bem como a expansão do 
papel do sector privado, 
especialmente das peque-
nas e médias empresas.

Referiu-se igualmen-
te ao facto de Moçambi-
que ter apresentado a sua 
candidatura ao Conselho 

de Segurança como mem-
bro não-permanente des-
te órgão para o quinqué-
nio 2023-2024, onde para 
além de outras questões 
importantes, inclui o pro-
blema das mudanças cli-
máticas. 

Falou da pertinência da 
participação do país neste 
órgão, no qual partilhará 
experiências visando de-
fender o planeta dos efei-
tos adversos das mudanças 
climáticas.

EM ESTOCOLMO

Ivete Maibaze fala
de sustentabilidade
ambiental

Delegação de Moçambique na conferência de Estocolmo +50
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to
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ALERTA ESTUDO

Rios são severamente 
afectados pela acção humana

Coração humano pode sarar 
sozinho após ataque cardíaco

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa 
lê somente uma página”.

Santo Agostinho (354-430 d.C) teólogo e filósofo 

LUA NOVA - será a 7 de Junho, às 16.48 horas

01.00- É DESPORTO

02.00- UM ESPECTACULO

04.57- HINO NACIONAL

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

11.10- TURMA DA ALEGRIA

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

14.30- TARDE DESPORTIVA

18.10- HORA DO SOLDADO

19.00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.30- ZONA QUENTE 1ªPARTE

21.10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS.

PREIA-MAR - Às 06.24 horas e às 
18.56, com 2.90 e 2.90 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 06.26 horas e às 
12.42, com 1.10 e 1.0 metros respecti-
vamente

INHAMBANE

25/19

VILANKULO

27/15

TETE

28/13

QUELIMANE

27/16

NAMPULA

25/15

PEMBA

28/18
LICHINGA

20/07

BEIRA

27/18

XAI-XAI

25/12

CHIMOIO

22/12

MAPUTO

28/11

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUISCHUA - “HIT”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE  DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” REPETIÇÃO

08.30  SAÚDE E BEM ESTAR: SUICÍDIO 
 REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS 

09.05  PONTOS DE MEMÓRIA:  ORI-
GEM DOS MASSINGUES 
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”   DIRECTO/XAI-XAI

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  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”
REPETIÇÃO CAPÍTULO 53

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  TOP FRESH 

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUISCHUA - “HIT”  

18.00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21.00  OPINANDO COM SALOMÃO 
MOYANA  
DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”
CAPÍTULO 54/82

23.00  TOP FRESH 
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

E
M 30 obras da ex-
posição “Africa Wo-
men’s Voice Rising”, 
patente no auditório 
do BCI, em Maputo, 

o artista plástico moçambi-
cano John Mulhanga aborda 
diversas preocupações das 
mulheres africanas.

A mostra, como suge-
re o título, é uma forma de 
enaltecer a mulher africana, 
dando-a voz através de co-
res. Esta é também maneira 
de comemorar o 25 de Maio, 
Dia da África, que recorda a 
fundação da Organização da 
Unidade Africana (OUA), em 
1963, substituída pela União 
Africana (UA), em 2002. 

Com estes trabalhos, o 
artista fala de como as suas 
personagens são tratadas 

CERCA de quatro anos depois, o Emissor 
Provincial da Rádio Moçambique (RM) 
em Gaza vai retomar o concurso musical 
“Unanga la kaya”.

Decorrem inscrições de músicos inte-
ressados e o arranque da parada está pre-
visto para a segunda quinzena deste mês.

O anúncio da retoma deste concurso, 
que não se disputava desde 2018, acon-
teceu durante a gala de celebração dos 20 
anos desde que o então Emissor Provin-
cial de Maputo e Gaza se transformou em 
Emissor Provincial de Gaza, assinalados 
no dia 24 de Maio.

O Delegado desta emissão radiofóni-
ca, Orlando Mussaengana, referiu que 

a retoma deste evento sempre esteve na 
agenda do emissor, mas somente agora se 
efectiva, por se ter conseguido parcerias.

Por outro lado, Mussaengana elencou 
os grandes desafios do emissor, com des-
taque para o aumento do número de cor-
respondentes nos distritos em coordena-
ção com os governos. 

“Devido a algumas limitações não 
podemos estar em todos distritos, por 
isso estamos a trabalhar para  assegurar a 
cobertura permanente através de corres-
pondentes distritais”, explicou.

O outro desafio é a instalação duma 
repetidora nos distritos de Mabalane e 
Macia.

“UBUNTU: Literatura e 
Ancestralidade” é o tema 
do concurso de contos e 
crónicas do Festival do Li-
vro e da Literatura de São 
Miguel (FELILI), Brasil, 
cujas inscrições estão aber-
tas até 21 de Junho, para 
autores moçambicanos e 
brasileiros. 

O concurso, organizado 
pela 1622 Arts Produções, 
em parceria com a edito-
ra moçambicana Gala-Gala 
Edições, instituições bra-
sileiras Fundação Tide Se-

túbal, Aldeia Satélite Espa-
ço Cultural, Lavra Editora, 
visa divulgar e prestigiar 
escritores do Brasil, colo-
cando-os em contacto com 
a literatura de Moçambique. 

Resultará ainda numa 
antologia de contos e 
crónicas, que será finali-
zado em Moçambique e 
Brasil, pelas editoras Gala-
-Gala e Lavra, respectiva-
mente. Alguns exemplares 
da colecção serão doados a 
bibliotecas públicas, esco-
las e outras instituições dos 

dois países.
Os candidatos poderão  

inscrever-se com um texto 
em cada género, em língua 
portuguesa, embora tre-
chos ou termos em outros 
idiomas sejam aceites des-
de que estejam contextua-
lizados no enredo. 

Ao escolher o tema 
“Ubuntu: Literatura e An-
cestralidade”, o FELILI 
pretende discutir temas 
conexos e transversais re-
lacionados com a memória 
e territorialidade.

EM “AFRICA WOMEN’S VOICE RISING”

Pintor John  Mulhanga explora 
o dia-a-dia da mulher africana

John Mulhanga apresentando as suas obras

pela sociedade, que muitas 
vezes isola e coloca-as lon-
ge do processo de tomada 
de decisão, inclusive na sua 
própria família.

Segundo Mulhanga, a 
exibição traz uma reflexão 
sobre o papel da mulher nas 
vertentes económica, so-
cial, política e cultural do 
continente e chama a aten-
ção fazendo-as  gritar para 
mostrar ao mundo que tem 
algo para dizer.

Cruza várias cores car-
regadas de códigos e signos 
etnográficos, onde o real e 
o fantástico se unem para
abordar o empoderamento 
feminino.

“A exposição fala da mu-
lher africana que clama em 
todos os cantos do mundo 

para ser ouvida, felizmente, 
devido à sua força, agora as 
coisas apresentam melho-
rias”, explicou. 

Apesar das mudanças 
registadas, continuou, pode 
se notar ainda a prevalência 
de casos de violação de li-
berdade das mulheres.

John Mulhanga é um 
pintor moçambicano auto-
didacta  radicado na África 
do Sul há mais de 25 anos. 
Emigrou para expor em no-
vos mercados, sul africanos 
particularmente, na cidade 
de Joanesburgo, onde reside 
e já apresentou diversas ex-
posições. Nascido em 1976, 
no distrito de Chibuto, pro-
víncia de Gaza, dedica-se à 
pintura e desenho há mais 
de 20 anos.

“Unanga la Kaya” 
retoma em Gaza

Autores chamados
a discutir literatura
e ancestralidade
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RABECA ISMENIA MIGUEL 
MENDES
FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em 
geral comunicam com mágoa o desaparecimento físico da Srª 
RABECA ISMENIA MIGUEL MENDES, trabalhadora reforma-
da, ocorrido no dia 2/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
4/6/2022, no crematório do Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido 
de velório, pelas 9.00 horas, no mesmo local. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.        5000

TITUANE CHICHAVA
FALECEU

A Ministra da Cultura e Turismo, Vice-Ministro, senhora Secretária Permanente, 
funcionários em geral lamentam com profunda mágoa e consternação o fale-
cimento do Sr. TITUANE CHICHAVA, pai da Srª Natividade Tituane Chichava, 
funcionária deste Ministério, afecta à Direcção de Planificação e Cooperação, 
ocorrido no dia 1/6/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
sábado, dia 4/6/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório, pelas 8.00 horas, na residência do falecido, no Bairro da Polana-Caniço, 
em direcção ao muro da UEM. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências.              4984 

CARLOS DA GRAÇA GABRIEL
FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, 
Comités Sindicais locais e trabalhadores em geral comunicam 
o desaparecimento físico do Sr. CARLOS DA GRAÇA GABRIEL, 
ocorrido no dia 30/5/2022, na RAS, vítima de doença, pai do
seu colega Elísio Gabriel da Graça, cujo funeral se realiza hoje, dia 4/6/2022,
em Durban-RAS. À família enlutada, o Conselho de Administração e Comités
Sindicais locais apresentam  em nome de todos trabalhadores as mais sentidas
condolências.

FELIZARDO LUÍS CARVALHO
FALECEU

Foi com profunda dor e consternação que a Direcção, formadores e 
trabalhadores em geral do Centro de Formação Jurídica e Judiciária 
tomaram conhecimento do desaparecimento físico do Sr.FELIZARDO 
LUÍS CARVALHO, esposo da Srª. Rogéria Ester Ombe, funcionária 
desta Instituição, ocorrido no dia 1/6/2022, em Maputo, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 4/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério da Macha-
va-Bedene, antecedido de velório na residência familiar, na Machava-Socimol, pelas 9.00 
horas. Neste momento de dor e luto apresentam à família enlutada as suas mais sentidas 
condolências. Que a sua alma descanse em paz.

383 

EMÍDIO ALEXANDRE 
MIGUEL

FALECEU
A Direcção do Comando da PRM - Cidade de Ma-
puto, Oficiais Superiores, Subalternos, Sargen-
tos, guardas da PRM e funcionários do Quadro 
Técnico Comum comunicam com profunda má-
goa e consternação o desaparecimento físico do 
membro EMÍDIO ALEXANDRE MIGUEL, Sargento 
da Polícia, ex-efectivo deste Comando, afecto até à data da morte, ao De-
partamento de Polícia de Trânsito da PRM - Cidade de Maputo, ocorrido no 
dia 2/6/2022, na província de Maputo, no Hospital Central, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 4/6/2022, no Cemitério de Michafutene. À 
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.          3814

CANSILA MEMBUANA

FALECEU

A Direcção do Comando da PRM - Cidade 
de Maputo, Oficiais Superiores, Subal-
ternos, Sargentos, guardas da PRM e 
funcionários do Quadro Técnico Comum 
comunicam com profunda mágoa e cons-
ternação o desaparecimento físico do 
Inspector Principal da Polícia CANSILA MEMBUANA, ex-efectivo 
deste Comando, ocorrido no dia 29/5/2022, vítima de doença, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam no dia 6/6/2022, na pro-
víncia do Niassa, sua terra natal. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências.           3814

CANSILA MEBUANA

FALECEU

Jafar Buana e família comunicam com 
dor e consternação o falecimento 
do seu irmão CANSILA MEBUANA, 
ocorrido no dia 27/5/2022, em Mapu-
to, vítima de doença, cujo corpo foi 
transladado para Lichinga, precedido de velório na capela 
do HCM e funeral na cidade de Lichinga, no Cemitério Na-
macula, pelas 14.00 horas, na segunda-feira, dia 6/6/2022. 
Que a sua alma descanse em paz.         5047

ISAURA XAVIER 
MUCAVELE

(1º ano de eterna saudade)

Mãe Isa, recordamos hoje, com muita 
saudade o seu 1º ano de desapare-
cimento físico mas, para nós, seus 
filhos Lúcia, Afonso, Albino, Xavier 
e Daniel, genro Ali, noras Matilde e Balbina, netos Diana, 
Fabíola, Walter, Igor, Pablo e bisneta Fabiana, apenas estás 
num melhor lugar ao lado do Pai celestial. Pela sua alma 
vamos depositar uma flor hoje, pelas 9.00 horas.

5049

PROVÍNCIA DE TETE 

GOVERNO DO DISTRITO DE MOATIZE 

INSTITUTO MÉDIO DE GEOLOGIA E MINAS DE MOATIZE 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES (UGEA) 

Anúncio de Cancelamento do Concurso Publico no 01,02,03 e 04 /GDM/IMGM/2022 

Nos termos do estabelecido no nº 1 do art. 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

n.º 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os concursos abaixo foram cancelados por se

terem verificado actos contrários ao previsto no n.º 03 do artigo 2 do presente decreto que orienta

as contratações públicas nomeadamente:

a) Especializar 10 Formadores na Área de Processamento e Análise de Amostra na

Qualificação de CV5 Processamento Mineral;

b) Especializar 10 Formadores na Área de Processamento e Análise de Amostra na

Qualificação de CV3 Processamento Mineral;

c) Especializar 10 Formadores na Área de Pesquisa Geologica na Qualificação de CV5

Geologia.

d) Formar 15 funcionários em inglês.

Moatize, aos 03 de Junho de 2022 

O Director do IMGM 

(Ilegível) 

240
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

O título deste texto é uma expressão frequentemente usado por falantes da língua 
portuguesa, pelo menos, em Moçambique. Regra geral, quando alguém agradece a uma 
outra pessoa a resposta é: “não tem de quê”. A pergunta que procuraremos responder, 
hoje, é se esta expressão existe na língua portuguesa e qual é o seu significado. 

O tema foi sugerido pelo nosso leitor, E. Mondlane, que escreve a partir de Maputo, 
nestes termos: “Tal como eu, muitas pessoas usam a expressão `não tem de quê`, 
para responder a quem agradece. Mas não conheço o seu significado. Por favor, pode  
explicar?”

A expressão “não tem de quê” é aceitável somente na linguagem coloquial, pois na 
norma curta, o correcto é dizer “não há de quê”, uma forma afável de responder a um 
agradecimento, isto é, “não há motivos para o agradecimento”. Neste sentido, não se 
pode usar o verbo “ter”, mas sim “haver”. Vejamos:

Na expressão “não há de quê”, o verbo haver  é impessoal, sem sujeito gramatical e 
é conjugado, sempre, na 3.ª pessoa do singular.  Há várias formas de responder a um 
agradecimento. Exemplos:

- Obrigado (se o falante for um homem);

-Obrigada (se o falante for uma mulher);

- Não há de que;

-Disponha;

- Imagina;

- Não seja por isso;

- De nada;

Etc.

Todavia, na linguagem informal os falantes fazem a substituição do verbo “haver”
pelo “ter” para aludir à existência de alguma coisa. Neste sentido, o verbo devia manter-
se impessoal, escrito, sempre, igualmente, na 3.ª pessoa do singular. Se prestarmos 
atenção, notaremos que as pessoas que optam pelo verbo “ter”  na expressão “não há 
de quê”, não só o conjugam na terceira pessoa como noutras pessoas gramaticais: “não 
tens de quê”; “não tem de quê”, não “têm de quê”.

Entendemos que quer na linguagem culta “não há de quê”, quer na coloquial, “não 
tem de quê”, o verbo “haver” e o verbo “ter” devem ser mantidos na impessoalidade.

Segundo a Gramática da língua portuguesa, o verbo “haver” pode significar “ter” 
ou “existir”, em algumas ocasiões. Porém,  o verbo “ter” não deve ser usado no sentido 
de “existir”. Daí que não é correcta a opção “não tem de quê”, para indicar que “não há 
motivos” de agradecimento.

Assim, informalmente, podemos usar “não tem de quê”, tal como tem sido 
frequente, sobretudo na linguagem oral. Mas  na escrita, por ser formal, a poção deve 
ser  pelo verbo “haver”. Repare nestes exemplos:

- Tem poucas pessoas na conferência; (Para dizer que “há poucas pessoas…)

- Tem uma farmácia lá no fundo da estrada; ( “Há/existe uma farmácia…)

- Hoje não tem aulas na escola.  (Hoje não há aulas…)

Não tem de quê!

DOIS anos depois da parali-
sação imposta pela pande-
mia do novo coronavírus, a 
Lizha Só Festas, da cantora 
Lizha James um evento mu-
sical destinada às crianças, 
regressa com um espírito 
mais solidário. 

Com o efeito, a iniciativa 
está a promover uma cam-
panha de angariação de pro-
dutos diversos que serão alo-
cadas às vítimas do ciclone 
Gombe, que assolou a região 
Centro do país, no trimestre 
passado, sendo esta a mesma 
razão de aliar-se à Fundação 
Ehiko, que actua em todo o 
país no sentido de mitigar as 
fragilidades de milhares de 
crianças. 

Assim cada criança de-
verá fazer-se ao recinto de 

diversão com uma peça de 
roupa. A ideia é despertar 
nos cidadãos um espírito de 
solidariedade para com as 
pessoas que sofrem por este 
e outros fenómenos que tem 
assolado o país.

Fora disso, a organização 
também se aliou ao orfana-
to Don Oriene, que trabalha 
com várias crianças órfãos e 
com necessidades especiais. 
“É a nossa maneira de ex-
pressar que a vida é possível 
apesar das dificuldades”, 
explicou Jaime Júlio, do or-
fanato. 

Este ano, o evento tam-
bém acontecerá em Xai-
-Xai, província de Gaza,
afinal “queremos levar a
mensagem de paz para todo
o país”, disse a cantora Lizha

O AGRUPAMENTO apresenta esta manhã, no 
Centro Cultural Franco-Moçambicano, em 
Maputo, a peça teatral infantil “Digi & Ana”, 
para celebrar o 1 de Junho, Dia Internacional 
da Criança.

Com o espectáculo, o grupo visa oferecer 
um dia de diversão, partilha e promover o 
acesso à arte e cultura para os mais novos, re-
forçando deste modo o exercício da cidadania.

“Digi & Ana” é uma peça teatral educativa 
musicada e inspirada num texto do psicólo-

go Rómulo Mutemba, que conta a história de 
duas crianças que vivem em tempos diferen-
tes, sendo Ana (de analógica) vive num tempo 
de brincadeiras ao ar livre e o Digi (de digital), 
do tempo das tecnologias. 

 Ambos pequenotes estabelecerão um diá-
logo em torno das vantagens e desvantagens 
de cada período, procurando uma conciliação. 
Ao longo da peça surgem músicas, danças e 
jogos correspondentes à interação dos dois 
actores.

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e pinta com 

cores bonitas e alegres

Concurso de curta-metragem
revela e premeia  jovens cineastas

O
S jovens cineastas 
Darling Catar, Rui 
Namburete e Gil de 
Oliveira venceram 
recentemente a sexta 

edição do Concurso de Cur-
ta-metragem, anualmente 
promovido pelo Centro Cul-
tural Moçambicano-Alemão 
(CCMA), que visa dinamizar e 
criar novas possibilidades no 
cinema moçambicano. 

Este ano a competição foi 
dedicada aos temas “Liberdade 
de Expressão” e “Meio Am-
biente e Ecossistemas” e teve 
um júri composto pelos reali-
zadores Gabriel Mondlane, Sol 
de Carvalho e Tina Kruger, que 
pela primeira vez decidiram 
atribuir uma menção honrosa 
ao filme “Cria”, de Ana Cons-

tantino, tendo ainda “Casa 
de Vidro”, de Narciso Lufagir, 
ganho a categoria de obra mais 
popular. 

O certame também con-
tou com a realização de uma 
oficina cinematográfica sobre 
ciência e meio ambiente, facili-
tada por profissionais moçam-
bicanos, brasileiros e alemães, 
no qual foram seleccionadas 
12 curtas-metragens a serem 
exibidas em várias festas, den-
tre eles o Maputo International 
Film Festival. 

A grande vencedora foi 
Darling Catar, de 21 anos, com 
o filme “Liberdade”. O mais
curioso é que a estudante de
licenciatura em design gráfico
na Universidade Pedagógica
(UP) de Maputo estava expe-

rimentar-se como realizadora.
No filme, a jovem fala das 

portagens instaladas em al-
gumas entradas de Maputo e 
inseridas no conceito governa-
mental de “cidadão-pagador”. 
Aborda as inquietações sociais 
sobre o assunto e faz do filme 
um meio de expressão dos ci-
dadãos.  

“Às vezes, as pessoas não 
têm tido espaço para exprimir 
os seus sentimentos e não con-
seguem se expressar publica-
mente”, explicou.

Para curta-metragem, Ca-
tar desenhou um cenário em 
que um jovem perde a vida na 
sequência de uma manifes-
tação popular, ganhou como 
prémio um valor de 45 mil me-
ticais.Darling Catar

O “Segredo”
de Namburete
Por seu turno, Rui Namburete, 
de 32 anos, com a filme “Segre-
do”, ficou em segundo lugar. E 
é igualmente por falar da liber-
dade de expressão que  recebeu 
o galardão de 35 mil meticais.

“Segredo”, disse, é uma
figura de estilo, pois procura 
desvendar coisas a respeito de 
alguém que não consegue se 
expressar por falta de espaço 
para o efeito. 

“Muita gente tem ideias 

por partilhar, mas infelizmente 
não encontra meios”, explicou, 
quem com esta participação 
deu continuidade a um so-
nho iniciado há algum tempo 
num curso intensivo de pro-
dução de vídeos, um projecto 
de parceria com Associação 
Moçambicana de Cineastas 
(AMOCINE), que visa formar 
potenciais fazedores de tele-
visão e cinema.

Esta formação resultou no 

privilégio de participar em 
vários filmes como “O Dia em 
que Explodiu Mabata-Bata”, 
“Monólogos com a História” 
e “Kutchinga (Ritual Tradicio-
nal)”, e Moçambique da Guer-
ra e da Paz (seriado), de Sol de 
Carvalho.

Estreou-se com em 2019, 
com a curta-metragem “E, 
Se”, de três minutos, que fala 
da corrupção na polícia de 
trânsito.  Rui Namburete

“Thuka”, de Gil de Oliveira

Por seu turno, Gil de Oli-
veira, de 23 anos, com filme 
“Thuka”, ficou em terceiro 
lugar, levando para casa 25 
mil meticais. 

“Estava convicto que fi-
caria em primeiro lugar, pois 
acreditava que o meu trabalho 
tinha muita qualidade, mas 
chegado o dia da premiação 

foram apresentados outros 
filmes, confirmei que exis-
tiam trabalhos melhores”, 
reagiu.

A sua curta-metragem 
aborda a necessidade de 
maior investimento na pre-
servação do meio ambiente. 
Retrata a história de uma fa-
mília dedicada à procura de 
soluções para a mitigação de 
práticas que atentam contra o 
meio ambiente. 

Gil Óscar José de Oli-
veira Nota nasceu e cresceu 
em Homoíne, Inhambane, e 
mudou-se para Maputo para 
estudar, onde cursou inglês 
na Universidade Eduardo 
Mondlane. Trabalha como 
roteirista, dramaturgo e pro-
dutor. É membro da Afroci-
nemakers, uma incubadora 
independente de filmes mo-
çambicanos de baixo orça-
mento. 

É também realizador de 
“Dia de Campo”, produzido 
em Homoíne, e da longa-
-metragem de acção “Aku-
na Ti Mahka”, “Sinédoque”,
“Silêncio” e “Deprivida”. 

Gil de Oliveira

A persistência em 
Ana Constantino

ESTE ano houve menção honrosa para o filme “Cria”, de 
Ana Constantino, de 23 anos, que adaptou a música “Dea-
rest Grey”, de Pizzaw/Pineapples. 

“Ao escutar a canção senti que ela trazia uma certa his-
tória de liberdade. E foi assim que a personagem nasceu para 
representar todas as pessoas criativas que lutam contra uma 
sociedade que os oprime”, disse.

O enredo gira em torno da personagem Grey, uma artis-
ta que decide viver da arte, mesmo sem apoio social, o que 
acaba por influenciar a sua saúde mental.

“O narrador tenta alcançá-la com as suas palavras, es-
perando que ela encontre a luz criativa que perdeu, pois ela 
tem o poder de inspirar muitas pessoas e não pode desistir 
de lutar”, explicou Ana Constantino.

Ana Constantino

Lizha diverte-se com crianças

TP50 repõe peça teatral
infantil “Digi & Ana”  

James, patrona do evento, 
acrescentando que uma das 
crianças ganhará, por meio 
de um sorteio, uma viagem 
para Disney, na França.
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O 
SENEGAL recebe esta 
noite o Benin (21.00), 
no novíssimo Estádio 
Abdulai Wade, em jogo 
da primeira jornada 

do Grupo “L” - o mesmo dos 
Mambas - de qualificação ao 
CAN-2023, cuja fase final terá 
lugar na Costa do Marfim.

O jogo marca o início da de-
fesa do inédito título africano 
de futebol conquistado no pas-
sado, 6 de Fevereiro, nos Cama-
rões, quando, na final, venceu o 
Egipto, por 4-2, no desempate 
por grandes penalidades, de-
pois do nulo após tempo regu-
lamentar e prolongamento.

 O embate desta noite é 
igualmente a continuidade do 
ambiente festivo que abraçou a 
selecção e o país da África Oci-
dental, iniciado com a conquis-
ta do CAN e pela qualificação 
ao Campeonato do Mundo do 
Qatar-2022, em que os “leões 
de taranga” voltaram a ven-
cer os “faraós” nos penaltes, 
desta feita, por 3-1, depois de 
uma igualdade a um golo no 
agregado das partidas de Cairo 
e Dakar, em jogo da segunda 
“mão” do play-off. Inicialmen-
te, o Senegal devia jogar à porta 
fechada seguindo a punição da 
FIFA depois dos incidentes ha-
vidos antes e durante esse jogo, 
mas informações colhidas pelo 
nosso jornal indicam que, em 
Dakar, a venda dos ingressos 
está a um bom ritmo, anteven-
do-se uma lotação esgotada no 
palco do jogo.

Este é o oitavo jogo entre 
as duas equipas, sendo que nos 
anteriores sete, o Senegal ga-
nhou por cinco vezes e empa-
tou os restantes dois. O Benin 
ainda não logrou ganhar uma 
única vez.

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Senegal começa 
defesa do título com 
garantia de casa cheia

Favorito a vencer o Grupo 
“L”, o jogo gera interesse não só 
para os senegaleses, mas tam-
bém para o trio acompanhan-
te do grupo, nomeadamente 
beninenses, moçambicanos e 
ruandeses que lutam pela se-
gunda vaga que dá acesso ao 
CAN.

O craque do Liverpool Sa-
dio Mané, cujo futuro no clube 
inglês está em dúvida e estando 
a ser apontado aos germánicos 
do Bayern de Munique, juntou-
-se aos colegas em Dakar, de-
pois de ter perdido a final da
Liga dos Campeões da UEFA

para o Real Madrid, por 1-0.
Entretanto, o dia de hoje é 

reservado à realização de outras 
sete partidas de quatro dos 12 
grupos que compõem a fase de 
qualificação.

No Grupo “C”, amputado 
pela desqualificação do Quénia 
pela FIFA, devido à interferên-
cia política na respectiva fede-
ração, a Namíbia recebe o Bu-
rundi (15.00), casa emprestada, 
em Joanesburgo, África do Sul. 
No Grupo “F”, Níger e Argélia 
recebem Tanzania e Uganda, 
às 18.00 e 21.00 horas, respec-
tivamente. No Grupo “G”, Mali 

e Gâmbia, que estiveram no 
último CAN, têm as visitas do 
Congo-Brazaville e Sudão do 
Sul, com ambos os jogos a ini-
ciar às 18.00 horas. Finalmente, 
no Grupo “I”, a República De-
mocrática do Congo joga com 
o Gabão (18.00) e a Mauritânia
recebe o Sudão do Sul (21.00).

Refira-se que a primeira 
jornada encerra amanhã, com a 
realização dos seguintes jogos: 
Nigéria - Serra Leoa e Guiné-
-Bissau e Maurícias (Grupo
“A”) e, ainda, Malawi – Etiópia
e Egipto - Guiné Conacri (Gru-
po “D”).

RESULTADOS DE ONTEM

GRUPO “B”: Togo - Eswa-
tini (2-2)

GRUPO “H”: Comores - 
Lesotho (2-0)

JOGOS DE HOJE

GRUPO “C”: Namíbia - 
Burundi; GRUPO “F”: Niger 
– Tanzania e Argélia – Uganda; 
GRUPO “G”: Mali - Congo-
-Brazaville e Gâmbia - Sudão
do Sul; GRUPO “I”: Mauritâ-
nia – Sudão e RD Congo - Ga-
bão

Espera-se casa cheia nas bancadas do Abdulai Wade, no início da defesa do título africano

A TUNÍSIA arrasou a Guiné-Equatorial, por 4-0, 
em jogo da primeira jornada do Grupo “J”, regis-
tando até ao momento o resultado mais desni-
velado das eliminatórias de acesso ao CAN-2023, 
disputado na noite de quinta-feira, no Estádio 
de Rades, nos arredores da Cidade de Tunis.

Até aqui, o resultado mais volumoso da jor-
nada pertencia ao Gana que, pelo Grupo “E”, re-
cebeu e goleou o Madagáscar, por 3-0.

Em Rades o herói do jogo foi Naïm Sliti, autor 
de um golo e duas assistências numa goleada im-
posta aos equato-guinienses apenas na segunda 
parte, visto que o intervalo chegou com o nulo 
no marcador.

O primeiro golo surgiu apenas aos 56 minu-
tos, antes de, aos 71, a Guiné ficar reduzida a 10 
unidades com a expulsão do médio Joan Lopez 
Elo, por acumulação de  “amarelos”. 

A Tunísia aumentou a vantagem aos 77 mi-
nutos, depois de Sliti servir Seifeddine Jaziri ca-
becear a facturar e antes de Youssef Msakni sair 
do banco para fazer o 3-0 ao cabo de três minu-
tos.

O quarto e último golo surgiu aos 85 minu-
tos, por Msakni, com a Tunísia a demonstrar for-
ça num grupo em que a Líbia venceu o Botswana 
por 1-0, na quarta-feira.

Tunísia arrasa Guiné-Equatorial (4-0)

ITÁLIA e Alemanha defrontam-
-se hoje, a partir das 20.45 ho-
ras, em jogo a contar para a
primeira jornada do Grupo 3 da
Liga A da Liga das Nações, num
encontro que colocará frente-
-a-frente duas selecções que já
entram em campo a conhecer o
resultado do duelo entre Ingla-
terra e Hungria.

Nos últimos cinco jogos en-
tre todas as competições oficiais 
e não oficiais em que as duas se-
lecções estiveram recentemen-
te inseridas, a Itália registou 
uma vitória (Turquia), dois em-
pates (Suíça e Irlanda do Norte) 
e duas derrotas (Macedónia do 

Norte e Argentina), enquanto 
que a Alemanha somou quatro 
triunfos (Macedónia do Norte, 
Liechtenstein, Arménia e Israel) 
e um empate (Holanda).

Relativamente ao confronto 
directo recente, destaque para 
o equilíbrio entre as duas se-
lecções, com ambas a somarem
uma vitória, três empates e uma 
derrota nos últimos cinco due-
los até ao momento disputados
entre si.

HUNGRIA-INGLATERRA
Hungria e Inglaterra de-

frontam-se, este sábado, a 
partir das 18.00 horas, em jogo 

da primeira jornada do Grupo 
3, num encontro que colocará 
frente-a-frente duas selecções 
que atravessam um momento 
positivo no que diz respeito aos 
resultados desportivos.

Nos mais recentes desafios, 
entre oficiais ou não oficiais, em 
que as duas selecções estiveram 
inseridas, a Hungria obteve três 
vitórias (San Marino, Polónia e 
Irlanda do Norte), um empate 
(Inglaterra) e uma derrota (Sér-
via), enquanto que a Inglaterra 
somou quatro triunfos (Albâ-
nia, San Marino, Suíça e Costa 
do Marfim) e um empate (Hun-
gria).

Italianos e alemães batem-se esta noite numa partida aguardada com muita expectativa

LIGA DAS NAÇÕES DE FUTEBOL

Itália-Alemanha: 
“clássico” europeu

PORTUGAL e Espanha empataram a um golo, no 
encontro da primeira jornada do Grupo A2, dis-
putado no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha. 

Os anfitriões adiantaram-se aos 25 minutos, 
por Álvaro Morata, servido por Pablo Sarabia, 

mas, aos 82, Ricardo Horta restabeleceu a igual-
dade.

A formação das “quinas” volta a jogar ama-
nhã, recebendo a Suíça, no Estádio José Alvalade. 
Já a Espanha joga na República Checa.

Empate no duelo ibérico

OS Boston Celtics foram a San Francisco vencer o Golden State 
Warriors no primeiro jogo da série de sete da final dos play-offs da 
NBA, disputado na madrugada de ontem. A equipa do Massachu-
setts perdia por 12 pontos à entrada para o quarto período, no qual 
foi arrasadora e implacável perante o “apagão” dos anfitriões.

Nos 12 minutos finais, o score foi de 40-16 favorável aos Celtics, 
que acabaram por triunfar por 120-108, impondo aos Warriors a 
primeira derrota caseira ao décimo jogo nestes play-offs.

Para esta recuperação notável da equipa que quer voltar a iso-
lar-se no topo da lista das com mais anéis (18, mais um do que os 
Lakers), em muito contribuiu a performance do veterano Al Hor-
ford: seis triplos em oito tentativas e, no 4.º período, oito pontos 
consecutivos num total de 26.

Do lado dos Warriors, Steph Curry anotou seis triplos num pri-
meiro período que concluiu com 21 pontos, o máximo numa final 
desde os 22 de Michael Jordan no quarto jogo da final de 1993 entre 
os Chicago Bulls e os Phoenix. Curry terminou o jogo com 34 pon-
tos.

Refira-se que neste encontro as duas equipas ainda bateram o 
recorde de triplos em finais (40), com os Celtics a converterem 21 
em 41 e os Warriors 19 em 45 tentados.

O segundo jogo da final está marcado para madrugada de se-
gunda-feira, novamente em San Francisco. Al Horford fez uma exibição notável no último período dando o triunfo ao Celtics

NBA

Celtics em vantagem
na caminhada ao pódio

LEBRON James fez história ao 
tornar-se, segundo a “Forbes”, 
no primeiro jogador no activo 
da história da NBA a atingir o 
estatuto de bilionário.

De acordo com a mesma 
fonte, os cerca de 112 milhões 
de euros que o norte-america-
no arrecadou em 2021 fizeram 
com que a sua fortuna subisse 
para os mil milhões, algo que 
até hoje só tinha sido atingido 
por Michael Jordan, que o fez 
em 2014, mais de dez anos de-
pois de se ter retirado da moda-
lidade.

Além de em 2015 ter assina-
do um contrato vitalício com a 
Nike, a “Forbes” explica que a 
fortuna de James está dividida 
entre vários negócios: 300 mi-
lhões de Euros na “Spring Hill 
Company”, empresa de produ-
ção de vídeo criada pelo mes-
mo; 90 milhões na “Fenway 

“King” James o primeiro 
bilionário no activo

Sports Group”, grupo que de-
tém, entre outros, o Liverpool; 
80 milhões no sector imobi-
liário; 30 milhões na cadeia de 
restaurantes “Blaze Pizza”, e 
mais de 500 milhões em outros 
investimentos.

Em 2014, em entrevista à 
“GQ”, o astro da NBA mos-
trou-se entusiasmado com a 
possibilidade de um dia se vir 
a tornar bilionário, feito al-

cançado oito anos depois. “É 
o meu grande objectivo, claro.
Quero expandir o meu negó-
cio. E se conseguir lá chegar,
se algum dia conseguir ser um
atleta bilionário... vou ficar en-
tusiasmado!”.

Recorde-se que LeBron Ja-
mes actua na NBA ao serviço 
dos Lakers, que ficaram fora da 
final - disputada entre Celtics e 
Warriors - deste ano.

de meia época, em 1988 para re-
presentar o Valência), Madjer so-
mou 74 golos em 147 jogos. 

Está ligado a uma das maio-
res conquistas das história dos 

“dragões”, com o famoso cal-
canhar de Viena, em 1987, que 
ajudou os “azuis e brancos” a 
garantir a Taça dos Campeões 
Europeus frente ao Bayern (2-1).

Madjer arrisca 
18 meses de prisão
RABAH Madjer, antiga glória dos 
portugueses do FC Porto (1985-
1991), está acusado de fraude, 
falsificação e falsos testemunhos, 
crimes que levaram o Ministério 
Público da Argélia a pedir uma 
pena de 18 meses de cadeia.

Em causa está o facto de 
Madjer ter recebido dinheiro re-
lativo à publicidade para os dois 
jornais que detinha – o Al Balagh 
e o Al Balagh Erriadhi - durante 
um ano após o fecho das publi-
cações. Ao aperceber-se disto, a 
agência nacional de publicidade 
da Argélia deu entrada uma quei-
xa na qual exige a devolução das 
verbas, bem como uma indem-
nização.

Jogador do FC Porto entre 
1985 e 1991 (com um interregno 
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A EQUIPA feminina de futebol do Clube de Des-
portos da Costa do Sol participará nas elimina-
tórias qualificativas da África Austral para a II 
edição da Liga dos Campeões, a realizar-se na 
África do Sul, numa data a anunciar. Este dado 
foi avançado pelo técnico canarinho, Ismael 
Hagy (Esmaelito), responsável pela conquista 
do “nacional”  em 2019. 

“Depois de dois anos sem competição, pro-
curámos construir uma nova equipa porque 
perdemos boa parte das jogadoras que compu-
nham a espinha dorsal. Naturalmente estamos 
satisfeitos com o regresso das competições, o 
que irá permitir uma boa preparação com vis-
ta a nossa participação na Liga dos Campeões”, 
explica o técnico.

Lembre-se que no ano passado, as “canari-
nhas” falharam a sua participação por não te-
rem cumprido com todos os requisitos relativos 
ao licenciamento impostos pela Confederação 
Africana de Futebol (CAF). O desejo de marcar 
presença na histórica liga ficou apenas no plano 

teórico.
A prova terá duas fases: a primeira será dis-

putada no sistema de todos-contra-todos em 
uma volta, onde as equipas estarão divididas 
em dois grupos de três e quatro formações; as 
duas primeiras classificadas de cada grupo apu-
ram-se para a segunda fase, a eliminar, indo di-
rectamente para as meias-finais, de uma única 
“mão” e em sistema cruzado, em que o primei-
ro de um grupo enfrentará o segundo doutro.

Os vencedores das meias-finais seguem 
para a final, na qual o vencedor será o repre-
sentante da região da África Austral (COSAFA), 
na segunda edição da Liga dos Campeões Afri-
canos em futebol feminino, cuja fase sinal terá 
lugar em país ainda por indicar antes do final do 
ano.

Lembrar que a formação do Mamelodi Sun-
downs Ladies (África do Sul) conquistou a pri-
meira edição, ao vencer na final, disputada no 
ano passado,  no Cairo,  o Hasaacas Ladies FC 
(Gana), por 2-0.

SALVADOR NHANTUMBO 

em Joanesburgo

A 
SELECÇÃO Nacional 
de futebol retoma esta 
manhã os treinos num 
dos campos da Univer-
sidade Wits, em Joa-

nesburgo, já a pensar no jogo 
contra o Benin, quarta-feira, 
em Cotonou, a contar para a se-
gunda jornada do Grupo “L” de 
qualificação ao CAN-2023, que 
se realizará na Costa do Marfim.

Os “Mambas” viajam na 
tarde de amanhã para Cotonou, 
onde esperam também realizar 
algumas sessões de preparação, 
a anteceder o jogo contra Be-
nin.

O seleccionador nacional, 
Chiquinho Conde, deu um dia 
de descanso aos atletas para se 
recomporem, depois do duelo 
contra o Ruanda, na noite da 
quinta-feira, no FNB Stadium, 
em Joanesburgo, referente à 
jornada inaugural do Grupo “L” 
de apuramento ao CAN-2023 e 
que terminou empatado a uma 
bola.

Os “Mambas” têm agora 
a espinhosa missão de vencer 
o Benin, se quiserem conti-
nuar a sonhar com a qualifica-
ção, num grupo em que está o 
campeão africano Senegal, que 
para além do título continen-
tal conquistado em Fevereiro 
nos Camarões, qualificou-se 
para o “Mundial” de Qatar, 
que se realiza entre Novembro 
e Dezembro deste ano. Os se-
negaleses recebem hoje o Be-
nin, com a vitória quase certa, 
e jogarão três dias depois com o 
Ruanda, em Kigali.

Consciente da dura missão 
desta tarde frente ao Senegal, 
o Benin também faz as contas
pensando nos seus adversários
directos, nomeadamente Mo-
çambique e Ruanda, daí que vai 
enfrentar os “Mambas” deter-

MATCHEDJE e Desportivo en-
frentam hoje e amanhã, a par-
tir das 15.00 horas, adversários 
acessíveis na sexta jornada 
do Campeonato Nacional de 
Futebol da Segunda Divisão - 
fase da cidade de Maputo, ten-
do, por isso, vantagem teórica 
para conquistar três pontos 
nos respectivos jogos. 

No único desafio agenda-
do para amanhã, domingo, 
os “militares”, nove pontos, 
enfrentam o “lanterna verme-
lha” Racing, dois pontos, no 
campo do 1° de Maio, enquan-
to os “alvi-negros” vão ba-
ter-se, hoje, com 1° de Maio, 
quatro pontos, no campo do 
Ferroviário da Baixa.

Mahafil, oito pontos, vai 
enfrentar Maxaquene (cin-
co), no Estádio da Machava, 
enquanto o Nacional, quarto 

classificado, oito pontos, terá 
pela frente o segundo posicio-
nado, Liga Desportiva B, com 
12 pontos.

Académica, cinco pontos, 
joga no campo do Mahafil, 
com o Ferroviário das Maho-
tas, (quatro); Águias Especiais, 
quatro pontos, terá pela frente 
Ferroviário “B”, (cinco). A lí-
der Black Bulls, 15 pontos, fa-
vorita à vitória na recepção ao 
Vulcano, seis pontos. Estrela 
Vermelha, seis pontos, vai ao 
campo 2 da Black Bulls jogar 
com o Costa do Sol “B”, oito 
pontos.

ATRACTIVO INCOMÁTI-
DESPORTIVO DA MATOLA       

Na província de Maputo 
estão agendados para hoje jo-
gos da segunda eliminatória 
da Taça de Moçambique, des-

tacando-se o desafio entre o 
Desportivo da Matola e Inco-
máti, no campo da Manhiça.

Em Boane, ESFA FC vai re-
ceber Mama’s Food, e Clube de 
Marracuene joga no campo da 
Texlom com Cross United FC.

PRIMEIRA ELIMINATÓRIA 
EM GAZA

A primeira eliminatória 
da fase provincial da Taça de 
Moçambique, em Gaza, tem o 
“derby”, amanhã, entre Fer-
roviário de Gaza e Clube de 
Gaza, na cidade de Xai-Xai. 
Também amanhã, Limpopo 
FC vai jogar com FC Zongoe-
ne.

Hoje, sábado, Águias Es-
peciais terá pela frente Peni-
tenciária de Mabalane, e Clu-
be de Bilene vai bater-se com 
Clube de Xilembene.

INICIA esta tarde a disputa 
dos quartos-de-final do Tor-
neio de Abertura de Futebol 
de Praia da Cidade de Mapu-
to, com dois jogos aliciantes 
na Arena da Costa do Sol.

O primeiro embate tem 
início às 13.45 horas, opon-
do Mafalala a Pescas, dois 

candidatos ao título, sendo 
que um deles deverá ficar em 
terra.

Às 15.00 horas entram em 
acção Polana-Caniço e Team 
Loyal.

A batalha pelas meias-fi-
nais prossegue amanhã com 
mais dois duelos. A partir das 

13.45 horas, o Vulcano, outro 
candidato ao título, bate-se 
com BFC Mahotas. Às 15.00 
horas, é a vez de Ntsondzo, 
a equipa revelação da prova, 
entrar em campo para medir 
forças com Tau-Tau, uma da 
formação com muita tradi-
ção no futebol de praia.

A TARDE de hoje promete ser 
de muitas emoções no vo-
leibol da cidade de Maputo 
com os líderes em masculi-
nos e femininos a medirem 
forças entre si, na terceira 
jornada do Torneio de Aber-
tura, pelo comando isolado. 
Em masculinos, Académica 
“M” e Vodacom, conjuntos 
que, à entrada para esta ronda, 
partilham a liderança com seis 
pontos, fruto de duas vitórias, 
entram na quadra do pavilhão 
da UEM quando forem 14.30 
horas. Nesta partida, além da 
liderança, estará em causa o 
estatuto de invencíveis que 
transportam para este desafio 
muito aguardado pelos adeptos 
da modalidade em particular. 
Os “estudantes”, que contam 
com o melhor jogador africano 
da Zona VI, Ainadino Marti-
nho, são candidatos a triunfar. 

À mesma hora, desenro-
la-se o encontro entre UP e 

Académica “M”, equipas que 
comandam em femininos com 
três pontos cada. As “estu-
dantes”, vencedoras do Cam-
peonato da Cidade-2021, têm 
a balança a pender para o seu 
lado, até porque contam com 
a melhor jogador africana da 
Zona VI, Ana Paula Sinaportar. 
Seja como for, em perspectiva 
dois duelos que se vaticina se-
jam equilibrados. 

Ainda para a mesma jor-
nada, a Académica “B” bate-
-se, a partir das 13.00 horas,
com CPRMC, em masculinos
e femininos. Em masculinos, a
CPRMC ocupa o terceiro lugar
com quatro pontos, enquanto
a Académica “B” é sexto com
zero. Já em femininos estão na
última e penúltima posições,
sendo que nenhuma delas
pontuou.

A ronda fecha com Maho-
tas “A” e “B” a medirem forças, 
em masculinos, às 15.30 horas.

DEZENAS de hoquistas disputam hoje, a partir das 
11.00 horas, o Torneio Centenário, que visa a cele-
bração da passagem do 102.º aniversário do Des-
portivo de Maputo, assinalado a 31 de Maio. 

O evento juntará, no pavilhão anexo dos “alvi-
-negros”, hoquistas da casa e do Estrela Vermelha,

que repartidos em oito equipas nos mais variados 
escalões vão “matar” saudades das stickadas. Su-
blinhe-se que a modalidade está parada há sensi-
velmente ano e meio, primeiro, devido à Covid-19 
e agora pela falta de campo adequado para jogos 
oficiais organizados pela Associação de Patinagem 

da Cidade de Maputo. Por falta de tabelas adequa-
das, o torneio será disputado num modelo deno-
minado 3x3, com as oito equipas repartidas com 
três jogadores cada, dois em campo e um guarda-
-redes, um sistema que tem sido usado durante o
período do defesa nas ligas europeias.

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” já preparam 
encontro com Benin

minado a pontuar.
Este cenário chama aten-

ção a Chiquinho Conde e seus 
pupilos sobre quão é impor-
tante vencer o Benin.

Com todo arsenal em ple-
no, Conde volta a submeter o 
grupo a mais uma sessão de 
treino esta manhã, no mesmo 
recinto, já a esboçar a estra-
tégia de jogo contra o Benin, 
sempre baseado no seu siste-
ma 4x3x2x1, que alterna com 
4x4x2. Foi neste modelo de 
jogo que os “Mambas” entra-
ram para o jogo contra o Ruan-
da e que lhes conferiu maior 

posse de bola, mas sem contu-
do concretizar os seus intentos 
no capítulo da finalização.

Na primeira opção táctica, 
o ponta-de-lança Ratifo viu-se 
sem muito espaço de manobra,
um pouco desapoiado, pois ti-
nha nas suas costas o “capitão” 
Dominguez na posição de mé-
dio-ofensivo, tendo à direita e
esquerda do ataque Geny Ca-
tamo e Witi, respectivamente,
mas pressionados pela defesa
compacta ruandesa composta
por três “centrais” e dois nas
laterais.

Na segunda opção, com a 

entrada de Telinho, já na etapa 
decisiva, foi possível desequi-
librar a defesa e no jogo aéreo, 
no qual Ratifo é tão forte, o 
avançado conseguiu repor a 
igualdade, após os “Mambas” 
sofrerem um golo por erro da 
defesa, num lance em que o 
guarda-redes Ernan havia li-
geiramente se adiantado dos 
postes, dando espaço para que 
o meio-campista Nishimwe
Blaise violasse a sua baliza.

O timoneiro dos “Mam-
bas” disse, depois do jogo, que 
as sessões seguintes seriam de 
correcção dos erros cometidos, 

mas sempre focado no objec-
tivo, que é conseguir vitórias 
para devolver alegria aos mo-
çambicanos.

NADA DE ALARMISMOS
Chiquinho Conde reagiu 

de forma vigorosa quanto ao 
alegado arranque em falso dos 
“Mambas”, que tinham a obri-
gação de ganhar para seguir em 
frente mais seguros na corrida 
ao CAN-2023. Disse que não 
deve haver alarmismos, mas 
sim respeito ao adversário, que 
também tem suas valências.

“Não foi um arranque em 
falso. Acho que temos que res-
peitar o adversário. Teve a sua 
valia, conseguiu marcar o golo 
contra a corrente de jogo. In-
dependentemente de nós jo-
garmos em casa emprestada, 
não vamos chorar pelo leite 
derramado. Não fomos efi-
cazes e tão combatentes para 
levar de vencida o Ruanda”, 
rebateu.

Sobre qual deverá ser a pre-
paração do jogo contra o Be-
nin depois do empate com os 
ruandeses, Conde respondeu 
que é um micro-ciclo normal 
de seis dias que será observado 
de hoje até dia 8.

Justificou que deu um dia 
de descanso aos jogadores, 
atendendo que estão tristes 
pelo facto de não terem conse-
guido vencer o Ruanda, sendo 
natural que haja algum can-
saço sobretudo porque maior 
parte deles vêm de uma época 
desgastante, com destaque aos 
que actuam na Europa, casos 
de Reinildo, Zainadine Jr., Clé-
sio, Bruno Langa, Geny Cata-
mo, Gildo, entre outros.  

“De qualquer forma é pen-
sar no próximo jogo, com tran-
quilidade. Temos que recupe-
rar alguns jogadores e depois 
vermos qual é a melhor ideia 
que vamos traçar”, frisou.

Kito em mais uma disputa pela posse do esférico na zona intermediária

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Matchedje e Desportivo 
contra últimos classificados

Após derrotar Académica, “tricolores” vão enfrentar hoje Mahafil

“CHAMPIONS” FEMININA DE FUTEBOL

Costa do Sol
confirma participação

Equipa “canarinha” que conquistou a última edição do Campeonato Nacional, em 2019

VOLEIBOL-TORNEIO DE ABERTURA

Líderes num frente-a-frente

As “estudantes” têm passado nos testes com as “pedagogas”

FUTEBOL DE PRAIA NA CIDADE DE MAPUTO

Quartos-de-final electrizantesHoquistas jogam pelos 102 do GDM
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JOSE MACHADO
ÁFRICA precisa crer mais em si 
mesma e apostar nas suas po-
tencialidades. O desenvolvi-
mento sustentado do continen-
te será realidade apenas quando 
os países africanos cooperarem 
mais entre si e aprofundarem as 
suas relações políticas e econó-
micas.

Nos últimos oito ou nove 
anos, o Egipto tornou-se num 
centro de visita de diversos gru-
pos de cidadãos provenientes 
de outros países africanos, não 
como turistas, mas para está-
gios, seminários, formação em 
diferentes campos. No mesmo 
período cresceu consideravel-
mente o envolvimento de Cairo 
em assuntos do continente, quer 
ao nível da União Africana (UA), 
quer no campo bilateral.

Estes acontecimentos, e 
mesmo a recente visita de jorna-
listas de países africanos ao país 
do Magrebe, enquadram-se no 
empenho do Egipto para estrei-
tar relações mais fortes com os 
pares do continente.

Depois de anos à deriva, 

mais virado para mundo ára-
be, durante os anos de poder de 
Anwar al-Sadat (1970-1981) e 
Hosni Mubarak (1981-2011), o 
Presidente egípcio, Abdel al-Si-
si, no poder desde 2014, procura 
recuperar o projecto pan-africa-
nista de Gamal Abdel Nasser.

Chegado ao poder na se-
quência do golpe de Estado de 
1952 que acabou com a  monar-
quia e implantou a República, 
Nasser (Presidente de 1956 a 
1970) sublinharia que o “Egip-
to estava inserido no contexto 
africano e dele deveria tomar 
parte”.

Na cimeira de 1963, em Ad-
dis-Abeba, que cria a Organiza-
ção da Unidade Africana (OUA, 
transformada em 2002 em União 
Africana, UA), o então chefe do 
Estado egípcio diria: “estamos 
aqui sem reservas, sem exigên-
cias. Acreditamos que o trabalho 
conjunto permitirá alcançar os 
nossos desejos e acreditamos que 
o sucesso deste esforço conjunto
irá responder a todas as nossas 
exigências”.

Gamal Nasser é reconhecido 

como um dos principais nomes 
do pan-africanismo contempo-
râneo, a par de Kwame Nkrumah 
(Gana) ou Leopold Sédar Sen-
ghor (Senegal).

RETROCESSO
Porém, após a morte de Nas-

ser em 1970, o envolvimento do 
Egipto com o resto do continente 
foi decrescendo.

Situado na encruzilhada en-
tre África e Ásia (Médio Orien-
te), o Egipto, como dizia Gamal 
Nasser, é, “além de africano, 
religiosamente islâmico e cultu-
ralmente árabe”.

É nestes últimos contextos 
que se inserem as políticas ex-
ternas dos sucessores de Nasser, 
Sadat e Mubarak. É sob Hosni 
Mubarak que as relações egíp-
cio-africanas testemunharam 
um maior declínio. Depois do 
atentado que sofreu na capital 
da Etiópia, em 1995, onde estava 
para a cimeira da OUA, Mubarak 
esteve ausente da maioria das 
reuniões magnas dos líderes do 
continente.

O REGRESSO
Neste última decada, no 

entanto, isso começa a mu-
dar, com um notável desenvol-
vimento da política externa do 
Egipto em relação à África.

A nova Constituição do país, 
referendada em 2014, recupera o 
pensamento de Nasser e incluiu 
disposições que afirmam a di-
mensão africana da identidade 
egípcia.

Em Julho de 2014, o Presi-
dente Sisi anunciou a criação da 
Agência Egípcia para a Parceria 
para o Desenvolvimento (AEPD), 
com o “objectivo de colocar as 
vantagens comparativas e habi-
lidades técnicas do país em be-
nefício do Sul, especialmente a 
África”. 

“A África está no centro do 
nosso trabalho diário na agên-
cia. Esperamos que as activida-
des de cooperação técnica for-
necidas e a parceria estabelecida 
contribuam para os esforços do 
continente para implementar 
a agenda de desenvolvimento 
sustentável e liberar o enorme 
potencial dos africanos”, lê-se 
na “carta de apresentação” da 
EAPD, onde se remata: “E como 

diz tão bem o provérbio africano, 
‘Uma única árvore não faz uma 
floresta’”.

A EAPD intervêm em di-
versos campos de cooperação. 
“A agência é a janela que leva a 
outros países”, resumiu o Pre-
sidente da Academia egípcia 
da Policia, Dr. General Ahmed 
Ibrahim, durante uma visita dos 
jornalistas africanos à aquela ins-
tituição.

O NOVO DISCURSO
A cooperação entre Cairo 

e outros países do continente é, 
actualmente, o tom dos discur-
sos oficiais e oficiosas das autori-
dades egípcias.

Numa visita ao complexo da 
Organização Árabe para a In-
dustrialização (AOI), no Cairo, 
o seu director executivo disse
acreditar que a cooperação entre
os países do continente, em to-
dos os domínios, tem de ser uma 
estratégia fulcral para “o alcance 
dos objectivos comuns”.

“Temos todos os mesmo ob-
jectivos. Favorecer as relações 
intra-africanas deve ser um ob-
jectivo e uma meta dos países do 

O retorno do Egipto à África

continente”, afirmou Abdelmo-
nem Eltarras.

A AOI é uma das maiores or-
ganizações industriais do Egipto, 
intervindo numa vasta gama de 
interesses, desde o militar, onde 
começou em 1975, ao de busca 
de soluções para as questões de 
carências da água.

E CEO da AOI prosseguiu: 
“África não é um ‘continen-
te negro’ como se diz, mas um 
continente rico, verde”. Porém, 
sublinhou, “para aproveitar todo 

o seu potencial precisamos coo-
perar mais. A nossa cooperação
deve se basear nas necessidades
e satisfação de cada um dos nos-
sos países”.

Na semana passada, em 
mensagem pelo dia da África, 
25 de Maio, Abdel Fattah El-Sisi 
reafirmou que o Egipto conti-
nuará a trabalhar “junto com os 
irmãos africanos para alcançar o 
desenvolvimento sustentável”. 

O Egipto também trabalhará 
para “aumentar os esforços con-

juntos para resolver os proble-
mas e disputas que o continente 
sofre há décadas e que impedem 
que os sonhos dos filhos [do con-
tinente] se realizem”, escreveu 
Sisi na sua conta do Twitter. 

Entretanto, Abdelmonem 
Eltarras, da OAI, advertiu: “Ago-
ra não se marcha, é preciso voar. 
Antes, diziamos que tinhamos 
de andar com os pés no chão, 
mas África precisa voar se não 
quer ficar atrás no desenvolvi-
mento global”.

Cairo vai reforçando seu papel em África

GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Sall diz a Putin
que África é vítima

O 
PRESIDENTE da 
União Africana (UA) 
e chefe de Estado 
do Senegal, Macky 
Sall, pediu ontem a 

Vladimir Putin que “perce-
ba” que os países africanos 
são “vítimas” do conflito na 
Ucrânia, num momento de 
receio de uma crise alimen-
tar global.

“Vim vê-lo para pedir 
que percebam que os nos-
sos países são vítimas desta 
crise económica”, afirmou 

Macky Sall, em Sochi, no 
início da reunião com o Pre-
sidente russo.

O chefe de Estado sene-
galês, que no encontro está 
a representar os 55 países 
que compõem a UA, pediu 
também para que o sector 
de alimentos fique “fora 
das sanções” impostas pelo 
Ocidente à Rússia, como 
retaliação à ofensiva militar 
russa na Ucrânia.

“As sanções contra Mos-
covo levaram a uma maior 

gravidade; já não temos 
acesso aos cereais da Rússia, 
mas também não temos aos 
fertilizantes”, salientou o 
líder da UA.

Sall sublinhou que a ac-
tual situação “realmente 
cria sérias ameaças à segu-
rança alimentar do conti-
nente”.

Vladimir Putin, por sua 
vez, não abordou esse tema 
na parte pública da reunião.

O Presidente russo des-
tacou o “apoio” da então 

Macky Sall e Vladimir Putin durante o encontro em Sochi, Rússia 
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União Soviética aos países 
africanos “na luta contra 
a colonização” e elogiou o 
desenvolvimento das rela-

ções Rússia-África.
O porta-voz do Kremlin 

disse ontem que Presidente 
russo iria dar “uma explica-

ção completa da sua visão 
sobre os cereais” bloquea-
dos nos portos ucranianos 
ao presidente da UA. (Lusa) 

OS ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exte-
riores dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) manifestaram ontem “profunda” 
preocupação com a guerra na Ucrânia e os seus “nefastos efei-
tos sobre a insegurança alimentar”.

Num comunicado emitido após a XXVII Reunião Ordinária 
do Conselho de Ministros da CPLP, que decorreu em Luanda, 
sob o lema “A Cooperação Económica na CPLP”, os chefes da 
diplomacia manifestam “preocupação com o agravamento da 
insegurança alimentar global provocada pelas alterações cli-
máticas, pela pandemia da Covid-19 e pelo conflito na Ucrânia, 
que tende a contribuir para a redução nos níveis de abasteci-
mento e para a elevação de preços de alimentos, insumos e ser-
viços da cadeia de produção alimentar, com impactos sobretu-
do nos países em desenvolvimento”.

Neste contexto, sublinham “a importância atribuída à Es-
tratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-
-CPLP) na definição de medidas para a erradicação da fome e
da pobreza nos Estados-membros da Comunidade”.

Reafirmando o compromisso da CPLP com o multilatera-
lismo, “no entendimento de que o diálogo é a melhor via para 
a criação de soluções pacíficas para todo o tipo de conflitos e 
para a promoção de relações de amizade e de cooperação entre 
os povos”, os responsáveis da diplomacia “manifestaram a sua 
profunda preocupação com o conflito na Ucrânia, com a perda 
de vidas humanas e significativos danos materiais, financeiros 
e sociais que provoca”. (Lusa)

SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL

CPLP sublinha
a importância 
da sua estratégia

NO PRIMEIRO TRIMESTRE

RAS regista explosão
de crimes violentos
O MINISTRO dos Assuntos In-
ternos da África do Sul denun-
ciou ontem uma explosão de cri-
mes violentos num país que já se 
encontra entre os mais perigosos 
do mundo. 

“Os primeiros três meses do 
ano foram violentos, brutais e 
perigosos para muitos sul-afri-
canos”, disse o ministro Bheki 
Cele, durante uma conferência 
de imprensa.

No primeiro trimestre do 
ano foram mortas 6.803 pessoas, 
um aumento de 22,2% em com-

paração com o mesmo período 
do ano passado.

Um total de 2.268 pessoas 
foram assassinadas em locais 
públicos, como descampados, 
ruas, estacionamentos e prédios 
abandonados.

“O segundo local mais pro-
vável para a ocorrência de ho-
micídio é na casa da vítima ou 
do perpetrador; nesse ambien-
te, morreram 1 350 pessoas. As 
lojas de bebidas e os transportes 
públicos, como autocarros, tá-
xis (“chapa” em Moçambique) 

ou comboios foram o terceiro e 
quarto lugar mais provável de ser 
morto na África do Sul”, afirmou 
Cele. As crianças foram particu-
larmente afectadas por este fe-
nómeno, com 306 vítimas (mais 
37,2%), observou.

O número de crimes de na-
tureza sexual aumentou em 
13,7%, com 10.818 violações, 
enquanto o número de rap-
tos mais do que duplicou, com 
3.306 casos, disse o ministro. 

“Nada pode justificar nú-
meros tão terríveis”, lamentou 

o ministro, comprometendo-se
a limpar as fileiras da Polícia de
elementos corruptos, reforçar o
equipamento dos seus serviços e
melhorar as relações com algu-
mas comunidades que preferem
criar milícias para garantir a sua
segurança.

“A Polícia por si só não ga-
nhará a guerra contra o crime. 
Precisamos de uma parceria 
mais forte com as comunida-
des, baseada numa relação de 
confiança”, disse o ministro. - 
(LUSA/NEWS24)

AS Nações Unidas pediram on-
tem mais “avanços” na aplicação 
do acordo de paz de 2018 no Su-
dão do Sul, após os recentes obs-
táculos e adiamentos em várias 
questões-chave, e alertou para 
a necessidade de garantir ajuda 
humanitária à população.

O enviado especial das Na-
ções Unidas para o Sudão do Sul, 
Nicholas Haysom, sublinhou a 
importância de “aprovar o pro-
cesso de elaboração da Cons-

tituição”, “graduar o primeiro 
grupo de membros das forças de 
segurança unificadas”, acelerar 
o processo de elaboração da lei
eleitoral e “concordar com um 
‘roteiro’ para sair do período de 
transição por meio de eleições 
livres, justas e pacíficas”.

“O imperativo de avançar na 
aplicação da paz é impulsionado 
pela difícil situação humanitá-
ria”, destacou Haysom, antes 
de detalhar que cerca de 8,9 mi-

lhões de pessoas, incluindo 4,6 
milhões de crianças, enfrentam 
necessidades “significativas” de 
ajuda humanitária.

Assim, salientou que duran-
te o mês de Março outras 61.010 
pessoas, 54% delas crianças, 
juntaram-se aos dois milhões 
de deslocados, “principalmente 
devido à violência intercomu-
nitária”, que se soma ao impac-
to das alterações climáticas, que 
tem causado uma série de inun-

dações que “ameaçam a sub-
sistência da grande maioria das 
pessoas já vulneráveis”.

No entanto, o responsável 
da ONU reconheceu alguns 
“desenvolvimentos positivos” 
na aplicação do acordo de paz, 
incluindo a posse de deputa-
dos e outras assembleias, que 
descreveu como “um passo 
importante na conclusão das 
estruturas governamentais” no 
país africano. (Lusa)

SUDÃO DO SUL
ONU pede mais “avanços” no processo de paz

Angola vai a eleições
a 24 de Agosto 
ANGOLA realiza a 24 de Agosto próximo as quintas eleições gerais 
multipartidárias, segundo foi ontem anunciado em Luanda. “Nos 
termos da Constituição da República de Angola e da Lei Orgâni-
ca sobre as Eleições Gerais, após o parecer favorável da Comissão 
Nacional Eleitoral e ouvido o Conselho da República, o Presidente 
da República (João Lourenço) convoca as eleições gerais, para a 
escolha do Presidente da República e dos Deputados à Assembleia 
Nacional, e fixa a data de 24 de Agosto de 2022 para a sua reali-
zação”, lê-se na nota de imprensa divulgada pela Casa Civil do 
Presidente da República.

Chade decreta   
emergência alimentar
O CHADE declarou-se oficialmente em “emergência alimentar” de-
vido à “constante deterioração da situação nutricional”. Um decreto 
assinado pelo chefe da junta militar no poder, Mahamat Itno, men-
ciona o “risco crescente que as populações correm se não for prestada 
assistência humanitária, incluindo ajuda alimentar”. Em 2021, se-
gundo as Nações Unidas, 5,5 milhões de chadianos, mais de um terço 
da população deste país da África Central, precisaram de assistência 
humanitária de emergência.

Turquia muda   
de nome para Türkiye
O GOVERNO da Turquia mudou oficialmente o nome do país para 
Türkiye, de acordo com agência oficial do país, Anadolu, que cita uma 
carta enviada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavu-
soglu, às Nações Unidas a solicitar formalmente que o país passe a ser 
chamado assim. A medida é vista como parte de um esforço de Ancara 
para renomear o país e dissociar a sua designação do peru em inglês 
(turkey) e de algumas outras conotações negativas. O Governo tur-
co tem pressionado para que o nome internacionalmente reconhe-
cido como “Turkey” (Turquia, em português) seja modificado para 
“Türkiye” (tur-kay-YAY), como é escrito e pronunciado em turco.

Prorrogada trégua no Iémen
O GOVERNO do Iémen e os rebeldes Houthis concordaram em reno-
var por dois meses a trégua em vigor desde 02 de Abril, apesar do re-
ceio de retoma dos combates, anunciaram na quinta-feira as Nações 
Unidas. O secretário-geral da ONU, António Guterres exortou as par-
tes a implementarem “sem demora” os termos do acordo. Guterres 
destacou “benefícios reais” para os iemenitas nos dois meses de tré-
gua, tendo destacado a “redução significativa na violência e vítimas 
civis”, um aumento nas entregas de combustível através do porto de 
Hudaydah e a retoma dos voos comerciais internacionais desde a ca-
pital, Saná, pela primeira vez em quase seis anos.

Crise de direitos humanos 
em El Salvador
A AMNISTIA Internacional (AI) denunciou na quinta-feira a exis-
tência de uma crise de direitos humanos em El Salvador, após três 
anos de governação do actual Presidente da República, Nayib Bukele. 
Segundo a organização, ao abrigo do estado de emergência em vi-
gor no país, “as autoridades salvadorenhas têm cometido violações 
de direitos humanos em grande escala, incluindo milhares de prisões 
arbitrárias e pelo menos 18 pessoas morreram sob custódia do Esta-
do”. O Governo salvadorenho declarou o estado de emergência a 27 
de Março deste ano, na sequência de “um abrupto aumento do nú-
mero de homicídios alegadamente cometidos por gangues”, e pro-
longou-o duas vezes.
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