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

O SECTOR da Saúde está preocupado com a 
subida do número de internamentos devido a 
complicações respiratórias ligadas à Covid-19, 
situação que pode comprometer a capacidade 
de resposta, caso a demanda continue a crescer 
nos próximos dias.

A título de exemplo, entre quinta-feira e on-
tem 12 pacientes deram entrada nos centros de 
isolamento, 11 dos quais na cidade de Maputo, 
elevando para 42 o número de doentes interna-
dos no país.

Dados da Direcção Nacional de Saúde Pú-
blica indicam que seis pacientes receberam alta 
hospitalar, devendo prosseguir o tratamento 
nas suas casas. As autoridades sanitárias noti-

ficaram mais 1382 casos de Covid-19, cifra que 
representa uma subida em relação às anteriores 
24 horas, em que foram reportados 1234 casos.

As novas infecções resultam da testagem 
de 4755 pessoas com sintomatologia suspeita  e 
contactos de casos positivos.

No mesmo intervalo 33 pessoas foram de-
clarados livres da doença, fixando-se em 5920 o 
número de casos activos. O cumulativo de víti-
mas causadas pela enfermidade mantém-se em 
1948, porém, sem registo de novo óbito.

Entretanto, mais 220.660 pessoas foram 
vacinadas contra a Covid-19 no país, numa al-
tura em que 5.1 milhões atingiram a imunidade 
completa.

O 
PRESIDENTE da 
República destacou 
ontem, em Maputo, 
que o país procura 
sempre o melhor na 

defesa e promoção da qua-
lidade de vida da população 
e que, apesar das adversi-
dades, não verga perante 
constrangimentos.

O Chefe do Estado fez 
este pronunciamento na 
sua mensagem por ocasião 
do Natal e do Fim-do-Ano, 
tendo sublinhado que no 
ano prestes a findar o seu 
Governo manteve o com-
promisso de lutar pela me-
lhoria das condições de vida 
de todos e pelo desenvolvi-
mento.

Filipe Nyusi afirmou que 
para o ano o Governo vai 
desenvolver acções para a 
aumentar a resiliência dos 
moçambicanos e diversifi-
car a economia, de modo a 
reduzir a vulnerabilidade a 
choques externos, financei-
ros, ambientais e outros.

Segundo ele, a quadra 
festiva traz consigo a sen-
sação de encerrar e de ini-
ciar um ano de trabalho, 
momento de exaltação de 
valores como o perdão, a 
reconciliação e o amor ao 
próximo. “Para os cristãos, é 
tempo de celebrar com mui-
ta gratidão, respeito e fé”, 
sublinhou.

Reafirmou, na sua inter-
venção, que o ano de 2021 foi 
de realizações, numa con-
juntura em que a economia 
nacional e mundial foram 
criticamente afectadas pela 
pandemia da Covid-19, com 
reflexos negativos na vida 

CERCA de 12 mil moçambi-
canos na África do Sul, entre 
mineiros e trabalhadores das 
farmas, poderão entrar no país 
durante a quadra festiva, es-
tando criadas condições para 
facilitar a sua jornada até às 
suas zonas de origem.

Segundo a directora na-
cional do Trabalho Migratório, 
Emília Munguambe, o movi-
mento de entrada dos minei-
ros começou na quinta-feira, 
estando prevista a sua assis-
tência na renovação de docu-
mentos de identificação civil, 
contratos anuais de trabalho 
e pagamento diferido, através 
de contas bancárias.

Para evitar a propagação da 
Covid-19, Emília Munguambe 
garantiu que os trabalhadores 
moçambicanos serão testados 
e vacinados com dose única na 
fronteira de Ressano Garcia, 
província de Maputo, e Pafúri, 
na província de Gaza.  

Estima-se que trabalhe na 
África do Sul um universo de 
20.900 moçambicanos, dos 
quais 17.200 mineiros e destes 
apenas 860 não foram vaci-

nados contra a Covid-19, se-
gundo a directora nacional do 
Trabalho Migratório.

De igual modo, prevê-se o 
regresso de cerca de dois mil 
dos 3700 moçambicanos em-
pregues nas farmas da África 
do Sul. A fonte indicou que, 
deste grupo, serão imuniza-
dos contra a Covid-19 cerca de 
1600 trabalhadores na frontei-
ra. 

“Até este momento as far-
mas sul-africanas vacinaram 
apenas 436 trabalhadores”, 
disse.

Em entrevista ao “Notí-
cias”, Munguambe afirmou 
que a assistência aos trabalha-
dores das farmas na diáspora 
continua limitada devido à 
falta de decretos e/ou regula-
mentos que regem esta activi-
dade e a contínua contratação 
de cidadãos em condição mi-
gratória ilegal.

“O desafio é legalizar esta 
actividade, garantir que sejam 
feitos testes de saúde ocupa-
cional, à semelhança dos que 
acontecem com os mineiros”, 
reiterou Emília Munguambe, 

observando que este grupo 
continua numa situação des-
favorecida, pois os seus con-
tratos são precários e auferem 
o salário mínimo. 

Gaza tem o maior núme-
ro de mineiros empregues na 
África do Sul, seguindo-se 
Inhambane e Maputo. Neste 
ranking entraram recente-
mente as províncias de Mani-
ca, Zambézia e Sofala.

Emília Munguambe es-
clareceu que os mineiros es-
tão isentos do pagamento de 
quaisquer taxas e impostos. 

No entanto, durante os 
primeiros seis meses o mineiro 
é descontado 60 por cento do 
seu salário, pago em diferido 
em Moçambique. 

“O acordo de 1964, que 
orienta a contratação de tra-
balhadores moçambicanos nas 
minas da África do Sul, não 
permite descontos, por ambos 
países, de impostos directos 
ou taxas, quer no âmbito da 
contratação, quer quando se 
trata de exames médicos”, es-
clareceu a directora nacional 
de Trabalho Migratório.

EM MENSAGEM DE FIM-DO-ANO

PR destaca promoção
da qualidade de vida

Presidente Nyusi sublinha que 2021 foi um ano de realizações

das famílias moçambicanas.
Esta situação afectou 

o tecido socioeconómico,
causando a perda de postos
de trabalho, paralisação de
várias actividades e encer-
ramento de empresas, com
consequências no rendi-
mento das famílias.

Apontou a ocorrên-
cia dos ciclones “Eloise” e 
“Guambe”, que fustigaram 

as zonas Centro e Sul do 
país, o terrorismo, os ata-
ques da auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo e 
a sinistralidade rodoviária 
como outros factores que 
marcaram negativamente o 
ano prestes a findar.

O mais alto magistrado 
da nação referiu que o país 
não vergou perante os cons-
trangimentos, tendo procu-

rado sempre o melhor na 
defesa e promoção da quali-
dade de vida do povo. 

Quanto ao desempenho 
macroeconómico, anunciou 
que Moçambique atingiu, 
nos três trimestres trans-
corridos, um crescimen-
to de 1.78 por cento, o que 
permite projectar um au-
mento na ordem de 2.1 por 
cento até ao fim do ano. 

“Foi controlada a in-
flação, que até Outubro se 
situava em 5.13 por cento. 
Contudo, o custo de vida 
continuou elevado devi-
do à fraca procura, postura 
restritiva em termos de po-
líticas monetárias e fiscais, 
subida global de preços dos 
combustíveis e outros pro-
dutos essenciais e importa-
dos.

SOBE NÚMERO DE INTERNAMENTOS POR COVID-19

Sector da Saúde 
preocupado

Um dia de luto pela morte de Sérgio Vieira
O CONSELHO de Ministros decretou 
ontem a observância de luto nacio-
nal de um dia, a partir das zero horas 
de 21 de Dezembro, na sequência da 
morte do antigo combatente e vete-
rano da luta armada de libertação na-
cional  Sérgio Castelo Branco da Silva 
Vieira, ocorrida quinta-feira última 
na África do Sul, vítima de doença.  

Durante o período de luto a ban-
deira nacional e o Pavilhão Presi-
dencial serão içados à meia haste 
em todo o território nacional e nas 

missões diplomáticas e consulares 
da República de Moçambique no es-
trangeiro, segundo disse o porta-voz 
do Conselho de Ministro, Filimão 
Suaze, no fim de uma sessão extraor-
dinária deste órgão.

Na mesma sessão, o Governo de-
cidiu pela realização de funeral ofi-
cial para Sérgio Vieira que, para além 
de combatente da luta de libertação 
nacional e Coronel na Reserva, de-
sempenhou vários cargos no Gover-
no.

“O Conselho de Ministros apre-
senta à família enlutada e ao Partido 
Frelimo as mais sentidas condolên-
cias”, disse Suaze, assinalando que 
na vida e obra de Sérgio Vieira des-
tacam-se actos relevantes que exi-
giram sacrifício, coragem, audácia e 
abnegação.

Assinala-se também a resistência 
contra a ocupação estrangeira, luta 
e libertação contra o colonialismo, 
luta contra o racismo e outras formas 
de opressão e dominação, bem como 

serviços relevantes prestados ao Es-
tado moçambicano.

Sérgio Vieira nasceu em 1941, em 
Tete, tendo-se formado em Ciências 
Políticas e, desde jovem, foi acti-
vista político. Durante os estudos 
universitários, em Lisboa, esteve es-
treitamente associado a actividades 
culturais da Casa dos Estudantes do 
Império (CEI) e, depois, exilado em 
Dar-Es-Salaam (Tanzania), dirigiu o 
Departamento de Educação e Cultu-
ra da Frelimo.

DURANTE A QUADRA FESTIVA

Doze mil trabalhadores 
na RAS regressarão ao país

INSS já está a pagar o 
13º mês aos pensionistas

CFM ameaça suspender 
transporte de passageiros

Ensino Primário recebe
mais 246 professores

Nivagara destaca importância
da inteligência artificial

Reclusos observam
quarentena obrigatória

Nova praça de portagem
em Chicumbane

PENSIONISTAS do Instituto Nacional de Segurança So-
cial já estão a receber a sua 13ª pensão, tendo em vista a 
passagem condigna da quadra festiva do Natal e do ano 
novo. A 13ª pensão é uma prática da instituição que visa 
proporcionar aos pensionistas do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória, condições para passarem festas fe-
lizes. Entretanto, o sistema de Informação da Seguran-
ça Social de Moçambique (SISSMO), gerido pelo Insti-
tuto Nacional da Segurança Social (INSS), encontra-se 
interrompido desde as 19.00 horas de ontem, devendo 
ser reactivado amanhã à mesma hora, para trabalhos de 
manutenção preventiva e evolutiva.

VINTE e um reclusos estão a observar a quarentena obrigatória de 
14 dias, no Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança, 
após testarem positivo para a Covid-19. Estes fazem parte de um 
total de 90 pessoas testadas nos dias 13 e 14 Dezembro, entre de-
tidos (60) e guardas penitenciários (30), na sequência da notifi-
cação de um caso de Covid-19 na tenda da 6ª Sessão do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, que funciona nestas instalações. 
Uma nota do Serviço Nacional Penitenciário indica que, peran-
te este cenário, todos os casos detectados estão em isolamento e 
interditas visitas de familiares, promoção de cultos religiosos e a 
prática de desporto no recinto reclusório. As celas e outras insta-
lações passam a ser desinfectadas duas vezes por semana. 

FOI ontem inaugurada uma nova praça de 
portagem na Estrada Nacional Número Um, 
zona de Chicumbane, província de Gaza. Esta 
substitui a que vinha funcionando junto à 
ponte sobre o rio Limpopo, em Xai-Xai, que 
dispunha de apenas uma cabine de cobrança 
nos dois sentidos. A portagem vai cobrar as 
mesmas taxas que eram praticadas até então 
no posto ora encerrado. O novo posto de por-
tagem custou 53 milhões de meticais aos co-
fres do Estado.
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Click da Semana Tema de Fundo

A AZÁFAMA das festas do Natal e Fim-do-Ano 
já começou.  Não é para menos, a celebração do 
25 de Dezembro, Dia da Família e, para os cris-
tãos, do nascimento do menino Jesus, é já no 
próximo sábado.

Sabe-se que por estas alturas do ano há 
eventos impossíveis de habituar, embora seja 
a tendência sempre que se aproxima a qua-
dra festiva. Falamos de acontecimentos maus, 
como a especulação dos preços de produtos 
de necessidade básica e não só. Este é um dos 
exemplos que nos preocupa quando se vive o 
calor das festas. E na “lista” das dores-de-ca-
beça dos cidadãos de todos os cantos do país 
temos ainda o sangue nas estradas e a violência 
na rua, resultado da acção de malfeitores que 
querem ser felizes com o suor alheio.

A estes fenómenos veio juntar-se a Co-
vid-19 que, passados quase dois anos da sua 
eclosão, continua um grande dilema de saúde 
pública global e cujo fim está nas mãos de todos. 
É preciso cumprir com as medidas emanadas 
pelo Governo e pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), dentre elas o uso da máscara, a la-
vagem frequente das mãos com sabão ou cinza 
ou desinfecção com álcool e o isolamento físico. 

Ora, estas imposições nos mostram que 
o bom comportamento do cidadão durante a
quadra festiva será uma dupla vitória, afinal,
como diz um ditado popular: “uma mão lava a
outra”. Ou seja, a melhor maneira de o cidadão 
cumprir com o isolamento físico, por exemplo,
é ficar em casa, onde devem estar criadas todas 
as mínimas condições de convívio. É justamen-
te por causa disso que queremos chamar aten-
ção a dois provedores dos serviços de água e luz
no país.

Sabe-se que ninguém fica confortável 
sem água e luz, principalmente quando já tem 
contrato para o fornecimento destes serviços 
essenciais, mas não pode beneficiar dos mes-
mos quando mais os precisa. Escrevemos isso 

baseados em experiências dos anos anteriores, 
em que as empresas responsáveis por estes ser-
viços essenciais não têm garantido o seu pleno 
fornecimento. Assim é complicado! Apelamos, 
por isso, para que não cortem, nem por um se-
gundo, água e luz nesta quadra festiva. E nou-
tras ocasiões. 

Compreende-se que por estas alturas do 
ano a água e luz têm maior procura. Afinal, as 
necessidades das famílias também aumentam. 
Daí que o apelo é no sentido de redobrar-se es-
forços para um aumento de capacidade no pro-
vimento de água e luz. 

É só imaginar os constrangimentos de 
muitas famílias que, muito cedo, começaram a 
organizar-se para as festas e foram comprando 
produtos frescos, principalmente peixe e 
frango, de forma antecipada, para evitar a 
“lufa-lufa” que se vive nos mercados, para 
do nada cortar-se energia e todos os produtos 
deteriorarem-se. Ou ainda não jorrar água das 
torneiras. É uma situação triste. 

Não se dê às pessoas motivos para sair de 
casa sem necessidade. São estes os dias de con-
vivência em família, um dos núcleos mais im-
portantes e respeitados da sociedade, por ser 
onde a comunidade se forja.

Não queremos que regressem os fantasmas 
do passado, já nos bastam as más lembranças 
de momentos de agonia, de quando a Covid-19 
visitou as casas da maioria dos moçambicanos, 
com a eclosão, depois da quadra festiva, da se-
gunda vaga da doença. Vivemos o pior período 
da pandemia. O número de mortes, internados 
e infectados não nos deixa mentir. 

Por isso, gritamos bem alto: Não cortem 
água e luz para que as pessoas se mantenham 
em casa, podendo fazer tudo quanto necessi-
tem sem pisar a rua. 

Portanto, cortar energia seria, neste caso, 
uma grande sabotagem à felicidade de muitas 
famílias.

Não cortem água e luz!

A CHUVA caiu, nos últimos dias, em Maputo, e reavivou o 
caos a que assistimos sempre que há mau tempo. Trata-se 
de algo a que não não nos habituamos, por se tratar do caos, 
de feridas que voltam a se abrir, por ser quase impossível en-
contrar a alegria no sofrimento. A chuva, uma bênção para 
muitos que dela dependem, muitas vezes cai como se para 
nos lembrar das nossas vulnerabilidades e levantar um eterno 
debate sobre a resistência das infra-estruturas, a qualidade 
do transporte, a transitabilidade das vias públicas e a capaci-
dade de provisão de serviços como energia, que sofre cortes 
constantes, e água, ao sair colorida das nossas torneiras. É, de 
resto, um caos impossível retratar em palavras, pelo menos 
na sua verdadeira essência, tanto é que o deixamos descrito 
nas imagens captadas pelo nosso colega da Redacção Félix 
Matsinhe, que saiu à rua para fazer os seus habituais cliques e 
narrar o quotidiano de um povo sentenciado pela chuva. 

Algumas
gotas de caos

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

435

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não precisa tomar medicamentos. Mas atenção, é importante ficar em isolamento domi-
ciliar para cortar a cadeia de transmissão, porque mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a outras pessoas

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE GOVURO

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE E TECNOLOGIA 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO

A UGEA do SDEJT - Govuro convida proponentes elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os 

seguintes objectos:

Nº de Concurso. Objecto Modalidade
Data e hora da 

entrega das 
propostas

    Data e hora de 
abertura das propostas

04I030441/CC/
nº 13/2021

Reabilitação e 
manuntenção do 
edifício do SDEJT

Concurso por 
Cotações 

9.00hrs
17/12/2021

9.30hrs
17/12/2021

04I030441/CC/
nº 18/2021

Fornecimento 
de géneros 
alimentícios 

Concurso por 
Cotações

8.30hrs
17/12/2021

9.30hrs
17/12/2021

a) Os interessados poderão obter mais informações dos documentos de concurso na Secretaria do SDEJT 

de Govuro, a partir do dia 10 de Dezembro de 2021, das 7.30hrs às 15.30hrs.

b) O período de validade das propostas será de 90 dias.

c) As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até ao dia 17 de Dezembro de 2021.

d) O endereço: SDEJT de Govuro, Av. Eduardo Mondlane, na Secretaria do SDEJT do Distrito de Govuro,

Tel. : 293 95003/852428581, email: sdejtgovuro@gmail.com

e) 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.

f) Os cadernos de encargos do concurso estão disponíveis no SDEJT de Govuro, a uma importância não

reembolsável de 250,00MT (duzentos e cinquenta meticais).

Govuro, aos 8 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente
_

Samo Mussambo Lua 
(Inst.Téc. Pedag. N1)

A PREVENÇÃO dos incên-
dios nos mercados da cidade 
de Maputo está reforçada, 
na sequência da formação 
de bombeiros voluntários.

Trata-se de jovens de 
distritos municipais capa-
citados para a tomada de 
medidas cautelares em caso 
de incêndio ou chamas em 
locais públicos, com desta-
que para  praças e merca-
dos, com vista a minimizar 
danos.

Os voluntários também 
têm como missão sensibili-
zar os vendedores e muníci-

pes, no geral, a observarem 
as medidas de prevenção de 
incêndios.

No ano passado, mais 
de 30 bancas do Mercado 
Mandela 1, no bairro Cen-
tral, foram consumidas por 
chamas provocadas por uma 
vela acesa esquecida numa 
delas.

O chefe da comissão do 
mercado, Ramos Machone, 
indicou que, desde então, os 
vendedores, sobretudo do 
sector da restauração, são 
frequentemente conscien-
cializados da importância 

de apagarem as velas antes 
de abandonar o local. 

Com a actuação dos 
bombeiros, os vendedores 
evitam comportamentos de 
risco”, disse Machone.

Arlindo Pedro, chefe da 
comissão do mercado Ma-
guiguane, em Laulane, in-
dicou que os vendedores 
dispõem de contactos dos 
bombeiros para situações de 
emergência.

Por sua vez, o porta-voz 
da Polícia Municipal de Ma-
puto, Mateus Cuna, infor-
mou que desde o ano pas-

sado foram formados 1018 
voluntários no Comando 
dos Bombeiros Municipais.

“Para além de formar 
voluntários, os bombeiros 
municipais têm a função de 
capacitar os funcionários 
em prevenção de incêndios, 
bem como inspeccionar os 
materiais usados para ex-
tinguir as chamas”, contou, 
reiterando que o efectivo 
não substitui o Serviço Na-
cional de Salvação Pública.

O Comando dos Bombei-
ros Municipais conta com 
um efectivo de 40 pessoas.

OS preços de batata-reno e cebola agravaram-se 
esta semana no Mercado Grossista do Zimpeto, 
na cidade de Maputo, alegadamente devido ao 
elevado custo de aquisição na África do Sul. 

Dez quilogramas de batata, que até semana 
passada eram vendidos entre 100 e 140 meticais, 
actualmente custam entre 190 e 250, depen-
dendo da qualidade. 

Wilson Marcos, vendedor, disse que a su-
bida do preço no mercado nacional se deve ao 
aumento do valor de compra no país vizinho em 
pouco mais de 50 por cento. 

“A batata que adquiríamos por 25 randes 
(cerca de cem meticais), neste momento custa 
entre 35 e 40 (cerca de 160 meticais), uma situa-
ção que pode estar aliada à procura tanto para o 
mercado externo como interno”, explicou.  

O preço de cebola também disparou, sendo 
que dez quilos, antes comprados entre 150 e 200 
meticais, ontem custavam entre 250 e 300 me-

ticais.
Madalena Nhaca, vendedora, lamentou o 

facto de esta situação coincidir com as  altas 
temperaturas, que concorrem para a deteriora-
ção da cebola.

“Por vezes sou obrigada a baixar os preços 
para minimizar quebras, mas assim não tenho 
lucro porque o valor de compra foi agravado”, 
lamentou. 

Diferentemente dos outros produtos, o to-
mate registou ontem ligeira queda no valor de 
aquisição. Uma caixa de 20 quilogramas, que há 
dias era vendida entre 600 e 1200 meticais, esta 
semana chega a custar 400.  

Manuel Fora, técnico afecto à administração 
do Mercado Grossista do Zimpeto, indicou que 
há abundância de tomate, adquirido no posto 
administrativo de Catuane, distrito de Matutuí-
ne, província de Maputo. 

Reforçada prevenção
de incêndios nos mercados

Preços de batata 
e cebola disparam 
no Zimpeto 

A
S chuvas que caí-
ram nos últimos 
dois dias nas ci-
dades de Maputo 
e Matola voltaram 

a trazer à superfície a preca-
riedade das infra-estruturas 
públicas, sobretudo de drena-
gem e rodoviárias.

Esta situação foi particu-
larmente evidente porque, 
na quinta-feira, a chuva tor-
rencial caiu em plena hora de 
ponta, criando embaraço no 
sistema de transporte.

Se já era difícil sair do cen-
tro da cidade para a periferia 
da capital, as pessoas que re-

sidem na Matola e não só fi-
caram horas a fio à espera de 
transporte, tendo chegado à 
casa muito tarde.

Para além dos congestio-
namentos, também houve 
situações de avaria de alguns 
machimbombos, que tive-
ram dificuldades de atravessar 
avenidas como 25 de Setem-
bro, Guerra Popular, de Mo-
çambique, Sebastião Marcos 
Mabote, entre outras que es-
tavam alagadas e com torren-
tes de água e terra resultante 
da erosão.

Carros houve que foram 
engolidos por buracos em ple-

na faixa de rodagem, em razão 
de má sinalização dos locais 
em obras.

A precipitação agravou 
ainda mais a erosão em bair-
ros como Ferroviário, Hulene, 
Polana-Caniço, entre outros 
que não possuem valas de 
drenagem em condições ou 
estão obstruídas, deixando 
dezenas de casas em situação 
difícil.

As chuvas foram acompa-
nhadas de ventos fortes que 
provocaram queda de placas 
publicitárias, postes de ener-
gia eléctrica e árvores, cau-
sando danos na via pública, 

como é o caso do carro atingi-
do na Avenida 24 de Julho.

Entretanto, o Institu-
to Nacional de Meteorologia 
(INAM) prevê progressiva  
melhoria do estado do tempo 
para a cidade e província de 
Maputo.

“A intempérie foi causada 
pela passagem de uma frente 
fria na região sul ”, apontou o 
meteorologista Lelo Tayob.

Indicou que a cidade e 
província de Maputo pode-
rão registar tempo fresco du-
rante o fim-de-semana, com 
os termómetros entre 21 e 23 
graus Celsius.

Vias intransitáveis em consequência das chuvas
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Chuvas voltam a 
evidenciar fragilidade 
das infra-estruturas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  180/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 17 Dezembro
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,00 4,08      4,04
  Botswana Pula 5,34 5,45      5,40
  eSwatini Lilangueni 4,00 4,08      4,04
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,47
  Zâmbia Kwacha 3,85 3,93      3,89

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 558,45 569,59    564,02
  Malawi Kwacha 78,14 79,69     78,92
  Tanzânia Shilling 27,47 28,01     27,74
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,08 11,30     11,19
  Canada Dolar 49,29 50,28     49,79
  China/Offshore Renminbi 9,90 10,09     10,00
  China Renminbi 9,91 10,11     10,01
  Dinamarca Coroa 9,63 9,82      9,73
  Inglaterra Libra 84,03 85,71     84,87
  Noruega Coroa 7,03 7,17      7,10
  Suécia Coroa 6,97 7,11      7,04
  Suíça Franco 68,82 70,19     69,51
  União Europeia Euro 71,61 73,03     72,32

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3115000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.811,87000
Venda..............  1.812,38000

Maputo,  20.12.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais) (Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

65,359.47

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

136,364.00102,989.0015,580.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 65,359.473,301.2012,830.68

Taxa Média Ponderada - 13.37% 13.40% 13.39%
Data última colocação 

Total / Média

22-nov-21 22-nov-21 22-nov-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 539.00 680.00 1,219.00

31 - 63 dias

11,090.44

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República 
de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do 
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de 
leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

2,953.34

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos 
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,086.89

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 131,277.12

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 4,800.00 502.00 2,700.00 8,002.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

13.29% 13.31%
13.39% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.38%

13.28%
Data da última venda 15-dez-21 8-dez-21 8-dez-21 15-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.33%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

12.35%

-

-12.35%

-

0.00 0.00 0.00

0.00

16.73

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,752.71

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

16.73

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 17 de Dezembro de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :17/12/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

 BNI  63,21  64,47   63,21   64,47  63,21  64,47 

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

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

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

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

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

 UBA  63,22  64,48   63,22   64,48  63,22  64,48 

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  17.12.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A 
EMPRESA Portos e 
Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) 
ameaça suspender, 
novamente, o serviço 

de transporte público de pas-
sageiros de longo curso, caso 
continue a constar a violação 
sistemática das medidas de 
protecção contra a Covid-19.

Num comunicado tornado 
público esta semana, a com-
panhia pública, que o pera no 
sector de transporte e de ma-
nuseio de cargas no país, la-
mentava a forma como muitos 
utentes do serviço de trans-
porte têm violado o protocolo 
sanitário anunciado pelas au-
toridades Saúde no país.

“A Empresa Portos e Cami-
nhos de Ferro de Moçambique 
(CFM) lamenta profundamen-
te a forma como muitos uten-
tes do serviço de transporte de 
passageiros  têm violado o pro-
tocolo anunciado pelas autori-
dades da  quanto ao combate 
à propagação da Covid-19”, 
considera a empresa.

Os CFM acrescentam que 
vêem, por isso, reiterar aos 
passageiros para que adquiram 
as passagens com maior ante-
cedência possível, de modo a 
evitar aglomerações desneces-
sárias.

Esclarecem que junto às 
estações, as bilheteiras estão 
sempre abertas, pelo que todo 
o passageiro que não tiver o bi-

CFM ameaça suspender
transporte de passageiros

lhete não deve se fazer presen-
te para tomar o comboio, por-
que não lhe será permitido o 
embarque, salvo nas paragens 
e apeadeiros, onde o passageiro 
efectua o pagamento do bilhe-
te após o embarque. 

Advertem também que não 
será permitido o embarque de 

passageiros sem máscara de 
protecção facial.

“Aproveitamos para ape-
lar às comunidades no sentido 
de ajudarem na sensibilização 
dos utentes sobre a necessi-
dade de uso da máscara, bem 
como praticar o distanciamen-
to social, entre outras medidas 

válidas para o combate desta 
doença, em cumprimento do 
protocolo sanitário”, refere a 
companhia ferroviária.

Refira-se que o transporte 
ferroviário de passageiros de 
longo curso voltou a circular a 
partir do dia 10 de Dezembro 
nas zonas Sul e Centro do país, 

após cerca de dois anos com-
pletamente paralisado, devido 
ao impacto da pandemia do 
novo coronavírus.

Numa primeira fase a em-
presa definiu as linhas de Res-
sano Garcia, Goba, Limpopo e 
de Sena como as que deviam 
ser retomadas. 

A HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa 
(HCB), uma das maiores produtoras 
independentes de energia da SAPP (a 
instituição regional do sector eléctrico 
e constituída pelas empresas nacionais 
de electricidade), alcançou, no dia 14 
de Dezembro de 2021, a meta anual de 
produção hidro-energética fixada em 
14.125,53 GWh.

“Todo  o nosso  esforço  de ope-
ração e manutenção baseia-se em 
critérios  de  engenharia bastante ri-
gorosos e estritamente técnico-cien-

tíficos, daí que é compensado com o 
cumprimento da meta de produção 
antes do período estabelecido”, afir-
mou Boavida Muhambe, Presidente do 
Conselho de Administração da HCB, 
citado em comunicado de imprensa.

Segundo a fonte, caso se mante-
nham todas as condições meteoroló-
gicas, estão abertos os caminhos para 
que a 31 de Dezembro de 2021 a pro-
dução planificada seja ultrapassada em 
pouco mais de 6%, uma superação que 
terá impacto significativo sobre as re-

ceitas da empresa e consequentemen-
te sobre a sua contribuição para a eco-
nomia nacional através dos impostos e 
taxas que paga.

“As condições meteorológicas per-
mitiram um ano hidrológico 2020/2021 
húmido, o que proporcionou um ar-
mazenamento da água na albufeira na 
ordem dos 97% da sua capacidade útil, 
disponibilidade hídrica suficiente para 
a produção de energia em 2021”, disse.

Neste momento a cota da Al-
bufeira de Cahora Bassa situa-se 

na ordem dos 320m, o que signifi-
ca que está criada a capacidade de 
encaixe da barragem para a pre-
sente época chuvosa 2021/2022. 
”A Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
continuará empenhada na implemen-
tação dos projectos de reabilitação e 
manutenção dos equipamentos dos 
sistemas de produção, conversão e de 
transporte de energia com vista a me-
lhorar os seus indicadores de disponi-
bilidade, fiabilidade e manutenção do 
parque electroprodutor”.

HCB alcança meta de produção anual de energia

Rússia quer incremento das trocas comerciais

Reino Unido aposta no poder transformador do comércio 

não têm acompanhado o rit-
mo do diálogo político entre os 
dois Estados. 

“O volume do comércio 
bilateral durante os primei-
ros nove meses deste ano é de 
64,4 milhões de dólares. Es-
peramos que no ano que vem 
consigamos organizar visitas 
dos representantes da Rússia a 
Moçambique, tanto no âmbito 
político, como na esfera em-
presarial em diversas áreas para 
alavancar as trocas”, afirmou.

Segundo ele, as relações 
russo-moçambicanas “são 
tradicionalmente fraternas e 
amigáveis”, com especial foco 
na perspectiva de fortalecer a 
parceria mutuamente benéfica 
na esfera de economia e co-
mércio, investimentos, explo-
ração do subsolo e outros.

Num outro desenvolvi-
mento, disse que Moscovo está 
aberto a considerar formas e 
medidas concretas de apoiar 

Moçambique na luta antiter-
rorista na província de Cabo 
Delgado, caso tais propostas 
surjam do Governo. 

“A questão do terrorismo 
em Cabo Delgado não é um 
problema apenas de Moçam-
bique, mas Moscovo apoia o 
princípio conhecido como ‘so-
luções africanas para proble-
mas africanos’, o que significa 
que os Estados de África têm de 
elaborar as suas próprias vias 
de lidar com os problemas com 
base nas soluções soberanas e 
na cooperação estreita entre 
si”, indicou.

Segundo  o embaixador 
russo, as forças externas só 
podem assistir na medida do  
possível aos esforços próprios 
no continente sem ingerência 
nos assuntos domésticos das 
nações africanas. 

“Este é o princípio pelo 
qual é guiada a política da Rús-
sia”, disse. 

O EMBAIXADOR da Rússia,  
Alexander Surikov, manifes-
tou o interesse de ver incre-
mentadas as trocas comerciais 
russo-moçambicanas,  porque 

os actuais volumes estão mui-
to aquém do desejável e, na 
sua óptica, deveria atingir em 
média uma cifra anual de 100 
milhões de dólares.

Falando há dias em confe-
rência de imprensa para fazer o 
balanço de 2021, Surikov disse 
que actualmente as trocas co-
merciais russo-moçambicanas 

O REINO Unido acredita no 
“poder transformador do co-
mércio” em África para pro-
mover prosperidade, seguran-
ça e democracia no continente 
afirmou a secretária de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, Vi-
cky Ford. 

A governante, durante uma 
palestra no Instituto Real de 
Relações Internacionais (Cha-

tham House), disse que o com
 ércio “cria laços positivos en-
tre os países e pode estimular 
o crescimento, o emprego, as
oportunidades e até a liberda-
de”.

“Sabemos que o cresci-
mento económico exige in-
vestimento em empresas, em 
infra-estrutura e em pessoas, 
mas principalmente em edu-

cação e saúde. E queremos 
ser o parceiro de investimen-
to honesto e de confiança que 
os países africanos desejam”, 
vincou Ford. 

Um dos projectos apoia-
dos pelo Reino Unido, des-
tacou, é o da empresa de 
logística DP World para de-
senvolver os portos de Dakar 
(Senegal), Sokhna (Egito) e 

Berbera (Somalilândia), mo-
bilizando 1.720 milhões de 
dólares. 

“Este projecto vai ajudar a 
criar cinco milhões de postos 
de trabalho”, disse.  

O Governo britânico or-
ganiza em Janeiro a II Cimeira 
do Investimento em África, 
depois de no ano passado ter 
ajudado a mobilizar promessas 

de investimento no valor de 15 
mil milhões de libras. 

A secretária de Estado dis-
se que “apoiar a liberdade e a 
democracia também gera di-
videndos para as pessoas no 
Reino Unido, porque a pros-
peridade e a estabilidade no 
estrangeiro contribuem para 
uma maior segurança e pros-
peridade no país”.

EM ÁFRICA

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

581

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

UNIVERSIDADE ROVUMA
DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO

Avenida 25 de Setembro, Caixa Postal 544, Telefax 26215738/9 Nampula-Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO - 07/DL/UNROVUMA/2021 -

Nos termos das alíneas d) e e) do nº 3 do art. 33 do 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, comunica-se 

que os objectos dos concursos foram adjudicados às seguintes empresas:

Ord. Objecto N° de Concurso Modalidade Empresa 
Adjudicada

Valor / IVA 
MT

1. Fornecimento de Fotocopiadoras, 

Impressoras e Data-Shows e respectivos 

consumíveis

15/BENS/DL/UniRovuma/2021

Concurso 

Público Planet Stationary, 

Lda

4.422.137,85 Mts

2. Aquisição de Viaturas de Serviços para 

Universidade Rovuma
17/BENS/DL/UNIROVUMA/2021

Concurso 

Público

MOTORCARE 

MOÇAMBIQUE, Lda

22.675.675,00 Mts

3. Serviços de Embalagem de Obras de 

Arte, Transporte, Fornecimento de 

Acessórios de Emolduração e Montagem 

de exposição à UniRovuma

26/SER./DL/UNIROVUMA/2021

Ajusto Directo Arte d’ Gema 361.924,00 Mts

4. Arrendamento da Explanada do Centro 

Cultural Universitário

01/CONC/CA/DL/

UNIROVUMA/2021

Contrato de 

Arrendamento

Bar Restaurante Jó 25.000,00 Mts

Nampula, aos 14 de Dezembro de 2021

 Autoridade Competente

(Ilegível)

Mais 246 professores 
primários entram 
em acção

D
UZENTOS e quarenta 
e seis novos professo-
res do modelo regular 
10.ª classe+1 ano aca-
bam de ser graduados 

pelo Instituto de Formação de 
Professores (IFP) da Manga, na 
cidade da Beira, dentre os quais 
139 mulheres, devendo leccio-
nar apenas no ensino primário.

De acordo com a directora 
da instituição, Maria Massango, 

o evento não significa o fim da
formação dos jovens profes-
sores, mas sim um marco que
assinala a transição da vida es-
tudantil para a profissional.

Maria Massango disse ainda 
esperar que os graduados apli-
quem os conhecimentos ad-
quiridos tanto no seu local de 
trabalho como na sociedade, 
pois a sua missão é moldar as 
novas gerações.

Reconheceu, no entanto, 
que a formação de professores 
capazes de responder às neces-
sidades da população em qual-
quer parte do país ainda consti-
tui um desafio.

Por sua vez, o director do 
Serviço Distrital da Educação, 
Nacer de Sousa, desafiou os no-
vos professores a imprimirem 
mudanças nas escolas nas quais 
forem colocados para o exer-

cício da sua actividade, pro-
curando sempre as melhores 
formas e recursos para ensinar 
as crianças, enquadrando-as 
num mundo tão exigente que 
se transforma a cada dia.

De acordo com o director 
da Educação na Beira, a tarefa 
dos professores deverá passar 
por formar melhores cidadãos, 
activos, interventivos e mais 
preparados para o presente e o 

futuro, com vista a realizarem 
os seus deveres e conhecerem 
os seus direitos, para uma so-
ciedade culta e competitiva.

“Portanto, honrem a cada 
dia os diplomas que têm nas 
vossas mãos, porque eles mar-
cam também o vosso com-
promisso com a melhoria da 
educação em Moçambique. Por 
isso, cumpram cabalmente a 
vossa missão”, recomendou.

Despertar 
o desejo de saber
nas crianças

O IFP da Manga graduou 246 professores 

EM representação dos no-
vos professores, Salda Ma-
nhice, graduada, prometeu 
que, em qualquer estabele-
cimento de ensino em que 
forem colocados, vão fazer 
despertar o desejo de saber 
nas crianças.

Salda Manhice reco-
nheceu, no entanto, que 
fazer nascer tal desejo nos 
mais pequenos implica 
enfrentar vários desafios, 
mas entendem que como 
professores a sua meta é 
erradicar o analfabetismo, 
educar um povo e construir 
uma pátria.

“Agradecemos com 
toda a vénia pelas ferra-
mentas facultadas, que nos 
permitirão nos sentirmos 
profissionalmente aptos 
para o exercício da activi-

dade docente em qualquer 
quadrante deste país”, 
agradeceu.

Presente no evento, 
a secretária de Estado na 
província de Sofala, Stella 
Zeca, recomendou aos re-
cém-formados a saberem 
aproveitar as oportunida-
des de emprego que lhes 
forem dadas, independen-
temente do local.

De acordo com Stella 
Zeca, os novos professores 
devem igualmente trans-
formar os desafios encon-
trados no terreno em opor-
tunidades para exporem os 
seus conhecimentos.

“O Programa Quin-
quenal do Governo tem 
como sua primeira priori-
dade desenvolver o capital 
humano e a justiça social, 

tendo em conta que estes 
aspectos determinam o 
crescimento social e eco-
nómico de qualquer país. 
Para isso, o país precisa de 
cidadãos preparados, ca-
pacitados e com boa for-
mação”, referiu.

A dirigente recordou 
aos graduados que nem 
todos terão colocação no 
próximo ano e, enquanto 
isso não acontece, acon-
selhou que aproveitem as 
oportunidades do auto-
-emprego.

“Devem cumprir o jura-
mento que fizeram durante 
a cerimónia, que é tornar 
a criança centro de apren-
dizagem, oferecendo-lhe 
todo o conhecimento que 
poderá no futuro beneficiar 
a sociedade”, aconselhou.

Detido por roubo
de 50 quilos de cobre

Os cabos de cobre têm sido procurados por ladrões

UM indivíduo está detido 
no posto policial da Mas-
samba, no bairro de Pio-
neiros, na cidade da Bei-
ra, enquanto o segundo 
se encontra a monte em 
conexão com o desvio de 
50 quilogramas de cobre 
retirado de forma ilícita de 
uma fábrica de venda de 
tintas onde trabalhavam.

Segundo o porta-voz 
da Polícia em Sofala, Dér-
cio Chacate, trata-se de 
L. Tembe, de 28 anos de
idade, que confessou o seu
envolvimento no caso.

O porta-voz da PRM em 
Sofala afirmou, durante a 
apresentação do indivíduo 
na quinta-feira, que os au-
tos foram lavrados visando 
à sua responsabilização, 
numa altura em que decor-
rem diligências com vista à 
neutralização do seu cole-
ga que continua em parte 
incerta, para igualmente 

responder pelos seus actos.
Contou que o caso se 

deu por volta das 19 horas 
da segunda-feira passada, 

quando Tembe e seu com-
parsa foram surpreendidos 

por agentes de segurança 
privada da mesma empre-
sa enquanto subtraíram o 
produto, o que culminou 
com a sua detenção.

L. Tembe confessou ter
praticado o crime por in-
fluência do seu amigo, mas 
diz estar envergonhado e 
arrependido pelo sucedi-
do. Revelou que se a acção 
fosse consumada preten-
diam vender cada quilo por 
200 meticais.

Sobre o paradeiro do 
seu comparsa, afirmou 
desconhecer, mas reiterou 
que tinha sido este a indu-
zi-lo em erro e mesmo a 
urdir o esquema, que pas-
sou por os dois se introdu-
zirem nas instalações pelo 
tecto.

“Mas, quando estáva-
mos a sair, fomos inter-
pelados pelos vigilantes 
e ele conseguiu escapar”, 
recordou. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A máscara evita que os vírus que se encontra nas gotas de saliva e secre-
ções nasais de pessoas com COVID-19 infectem outras pessoas ou conta-

minem os objectos ao redor

A PROVÍNCIA de Tete passou 
a ter, desde quarta-feira, um 
Gabinete Provincial de Com-
bate à Corrupção (GPCC), dei-
xando de depender de Sofala, 
que exercia jurisdição sobre a 
zona centro do país.

O GPCC de Tete será dirigi-
do por Atija Cássimo, que in-
gressou na carreira de magis-
tratura do Ministério Público 
em 2009.

A directora do Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção (GCCC), Ana Bié, afirmou 
que a instituição vai reforçar a 
sua intervenção nesta provín-
cia.

“É preocupante a ocor-
rência de crimes ambientais e 
a imigração ilegal associados à 

corrupção e às cobranças ilíci-
tas nos vários postos de fiscali-
zação fixos e móveis existentes 
ao longo das rodovias, onde 
servidores públicos extorquem 
nacionais e estrangeiros”, de-
plorou.

Disse que a solução deste 
problema passa por as institui-
ções públicas e privadas, co-
municação social e a sociedade 
no geral actuarem como um 
sistema na prevenção e com-
bate à corrupção.

Por seu turno, a directora 
do GPCC de Tete, Atija Cássi-
mo, assegurou que o novo ór-
gão vai abraçar as três frentes 
de combate a este tipo de cri-
me, nomeadamente a divulga-
ção da lei, sensibilização e res-

ponsabilização dos infractores.
Atija Cássimo foi pro-

curadora distrital-chefe em 
Cuamba, no Niassa, tendo 
sido transferida em Março de 
2014 para o GPCC de Inham-
bane, onde desempenhou as 
funções de procuradora-chefe 
de secção e chefe do Depar-
tamento Provincial de Pre-
venção. Transferida para Tete, 
desempenhou as funções de 
directora-substituta do GPCC 
da província.

O novo gabinete vai fun-
cionar em instalações arren-
dadas enquanto decorre a 
reabilitação do edifício cedido 
pelo Conselho dos Serviços de 
Representação do Estado em 
Tete.

POUCO mais de 43 mil viajantes cruzaram as fron-
teiras moçambicanas entre 4 e 10 de Dezembro, 
um aumento de 20 por cento em relação ao pe-
ríodo homólogo de 2020, em que o registo aponta 
para 34.322 pessoas.

Segundo um comunicado de imprensa do Ser-
viço Nacional de Migração (SENAMI), há tendên-
cia de aumento do fluxo migratório, sendo que da-
quele universo 21.049 são entradas e 22.089 saídas.

O documento explica que, do total dos via-
jantes que entraram no país, 10.594 são na-
cionais e 10.455 estrangeiros, e dos que saíram 
11.953 são moçambicanos e 10.136 forasteiros.  
O posto de travessia de Ressano Garcia, na pro-
víncia de Maputo, foi o que registou maior fluxo 

migratório, com 22.486 viajantes, seguido do Ae-
roporto de Mavalane, na cidade de Maputo, com 
3854, e posto de travessia de Zóbuè, na província 
de Tete, com 2905 viajantes.

Com 8909 registos, correspondentes a 20 por 
cento, os malawianos foram os que mais se desta-
caram, seguidos dos sul-africanos com 8485 casos 
(19 por cento) e zimbabweanos com 1779 (4 por 
cento).

No mesmo período, a Migração repatriou 83 
estrangeiros, contra 33 de igual período de 2020, o 
que corresponde a um aumento de mais de 100 por 
cento. Todos se encontravam em situação irregular. 
Comparativamente à semana anterior (21 de No-
vembro a 3 de Dezembro), registou-se um au-

mento de estrangeiros repatriados em mais de 100 
por cento, pois neste período ocorreram 29 repa-
triamentos.

Trata-se de 23 burundeses, 19 paquistaneses, 
15 malawianos, 11 bengalis, cinco congoleses, três 
zimbabweanos, dois ruandeses, igual número de 
sul-africanos, um nigeriano, um português e um 
chinês. Eles encontravam-se na situação de imi-
gração clandestina, falta de meios de subsistência 
e permanência ilegal, lê-se na nota.

O posto de travessia de Zóbuè, na província de 
Tete, foi o que registou o maior número de repa-
triados, com 35 casos, seguido do Aeroporto de 
Mavalane, na cidade de Maputo, com 27, e o posto 
de travessia de Biribíri, em Tete. - (AIM)

POUCO mais de três mil e 
quatrocentos adolescentes e 
jovens dos distritos de Boa-
ne e Namaacha, na província 
de Maputo, foram abrangidos 
este ano pelos serviços inte-
grados de saúde sexual e re-
produtiva, no âmbito do pro-
jecto “Direitos Garantidos”.

Segundo o director-exe-
cutivo da Associação Moçam-
bicana para o Desenvolvimen-
to da Família (AMODEFA), 
Santos Simione, o envolvi-
mento das lideranças comuni-
tárias, associações e governos 
locais foi crucial para o alcance 
destes resultados, num con-
texto em que algumas acti-
vidades foram condicionadas 
pela Covid-19.

Simione falava durante a 
visita do embaixador do Japão, 
Kimura Hajime, às comunida-

des beneficiárias da iniciativa. 
O projecto é financiado 

pelo governo do Japão em cer-
ca de 143 mil dólares (9,1 mi-
lhões de meticais) e assiste 27 
pessoas com deficiência. 

A título de exemplo, Si-
mione explicou que não foi 
possível promover feiras de 
saúde e brigadas móveis devi-
do à pandemia, que não per-
mite que haja aglomeração de 
pessoas.

Indicou que existem ne-
cessidades não contempladas 
inicialmente no projecto que 
são alistadas ao longo das ac-
tividades, como a disponibi-
lidade de carrinhas de rodas e 
meios de transporte para levar 
as pessoas com deficiência ao 
médico.

O director da AMODE-
FA apelou aos familiares dos 

utentes dos serviços integra-
dos de saúde sexual reprodu-
tiva para que não dificultem o 
trabalho das lideranças comu-
nitárias, lamentando que haja 
pais e encarregados de edu-
cação que escondem os filhos 
com deficiência.

Fátima Massingue, irmã 
mais velha de uma das benefi-
ciárias dos serviços, disse que 
o projecto ajuda muitas pes-
soas a terem uma vida melhor
na sua condição de deficien-
tes, com aconselhamento e
assistência médica.

Por sua vez, o embaixador 
do Japão reconheceu a im-
portância da iniciativa, prin-
cipalmente no concernente à 
inclusão social, prometendo 
continuar a apoiar as comu-
nidades no acesso aos serviços 
de saúde integrados. 

destrói as raízes, pelo que o 
solo deve estar sempre hú-
mido para que o bicho não se 

alastre.
Para evitar a perda de áreas 

de produção, o sector da agri-

cultura em Malema diz estar a 
fazer rotatividade de culturas 
tolerantes a este tipo de praga 

COVID-19

INS prevê pico 
da quarta vaga para 
finais deste mês

bilidade de aumento do nú-
mero de casos nas próximas 
semanas, particularmente 
na cidade e província de 
Maputo, os locais que têm 
sido mais fustigados pela 
doença.

“A Ómicron é uma va-
riante que, pelo tipo de mu-
tação que apresenta, parece 
permitir maior transmissi-
bilidade do vírus. Vimos que 
na África do Sul, por exem-
plo, a epidemia começa a 
ser dominada por esta nova 
variante. Então, possivel-
mente, poderemos ter este 
cenário na cidade de Mapu-
to, concorrendo para o au-
mento de casos”, salientou. 
      Sobre a circulação da va-
riante Ómicron no território 
moçambicano, a delegada 
do INS revelou que, das mais 
de 60 amostras testadas até 
ao início da semana, 17 con-
firmaram-se positivas.

Sim, já temos o sequen-
ciamento dos testes que fo-
ram realizados e já há confir-
mação de que esta variante 
já circula na nossa cidade e 
no nosso país, com 17 ca-
sos confirmados�, vincou. 
     O evento, de três dias, 
que ontem terminou, foi 
organizado pelo INS em co-
laboração com os serviços 
de Saúde e da Acção Social, 
ambos da cidade de Mapu-
to.

Autoridades preocupadas com desrespeito das medidas de prevenção nos mercados  

O 
INSTITUTO Na-
cional de Saúde 
(INS) prevê o pico 
da quarta vaga da 
Covid-19 no país 

para o fim deste mês ou 
em Janeiro de 2022, devi-
do ao aumento exponen-
cial do número de casos 

que se regista nos últimos 
dias, bem como à quadra 
festiva que se avizinha. 
Segundo a delegada do Ins-
tituto Nacional de Saúde 
(INS) da cidade de Maputo, 
Edna Viegas, que falava esta 
semana na oficina de traba-
lho para análise e actuali-

zação do plano de resposta 
à Covid-19 na capital, esse 
período coincide com a al-
tura do aumento do número 
de infecções e, consequen-
temente, a eclosão de novas 
variantes no ano passado.

“Este ano também esta-
mos a verificar um cenário 

semelhante, em que come-
çamos a ter este aumento do 
número de novas infecções. 
Por isso, devemos tomar 
mais precaução para evi-
tar um crescimento muito 
grande de casos nesta época 
festiva”, frisou.

Disse acreditar na possi-

EM BOANE E NAMAACHA

Cuidados integrados  
para 3400 pessoas

Embaixador do Japão visita beneficiários do projecto “Direitos Garantidos”

DENOMINADA NAMÁTODO

Praga destrói cultura 
de tomate em Malema

em cada época agrária.
“Nós não temos no distrito 

o pesticida sintético chama-
do Nematosida, que é con-
vencional. Quando colocado
no solo, ele vai-se alastrando
quando regamos as plantas e
acaba por controlar a lagarta”, 
disse Hipo.

Para a campanha agrá-
ria 2021-2022, Malema prevê 
produzir mais de 600 mil to-
neladas de culturas diversas.

Mety Gondola recomen-
dou aos produtores a parti-
lharem com os extensionistas 
todo o tipo de dificuldade para 
evitar a perda de sementes, na 
sequência do atraso da queda 
de chuva, e prometeu intera-
gir com o sector da agricultura 
a nível central para interven-
ção no combate à praga do to-
mateiro.

Instalado Gabinete 
Provincial de Combate 
à Corrupção em Tete

Instalações onde vai funcionar o GPCC em Tete

Cresce movimento fronteiriço 

ÁREAS ainda não quantifica-
das de produção de tomate, 
no distrito de Malema, em 
Nampula, estão a ser afec-
tadas pelo nomátodo de to-
mateiro, situação que poderá 
comprometer as metas.

O sector da agricultura em 
Malema admite que a praga 
tenha origem na cultura do 
tabaco, produzida em grandes 
quantidades na região.

O director do Serviço Dis-
trital das Actividades Eco-
nómicas (SDAE) de Malema, 
António Hipo, disse recente-
mente ao secretário de Estado 
em Nampula, Mety Gondola, 
não ser esta a primeira vez 
que praga do género afecta a 
cultura de tomate.

Explicou que o comba-
te passa pela rega constante 
porque o nomátodo vive e 

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 18 de Dezembro de 2021

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E 

JUDICIÁRIA

AVISO
Em aditamento ao Aviso de lançamento do 
Concurso público referente ao XXI Curso de 
formação inicial para ingresso nas carreiras 
das magistraturas Judicial do Ministério 
Público, publicado no jornal Notícias, na 
edição datada de 10 de Novembro de 2021, 
avisa-se a todos interessados e ao público 
em geral que o período de inscrição online, 
cujo término está previsto para o dia 19 
corrente, é prorrogado até ao dia 31 de 
Dezembro de 2021. 

Matola, aos 18 de Dezembro de 2021

A Directora

(Ilegível)

13592

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO 

DE CONCURSO PÚBLICO

Nos termos do n°2 do Artigo 64, conjugado com a alínea e) do 
artigo 33 do Regulamento de Contratação 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 foi cancelado o concurso, de acordo com o seguinte:

Nº DO CONCURSO OBJECTO DO CONCURSO FUNDAMENTAÇÃO

0406/CP/17/CPRCHI 
/UGEA/CMCM/ 2021

Contratação de 
Empreitada para 
Construção de uma 
ponte sobre o Rio 
Chirambandine, Rua 
Guerra Popular, na 
Cidade de Manica.

O Concurso ficou 
Deserto, pois 
nenhum concorrente 
apresentou proposta.

Manica, aos 10 de Novembro de 2021

O Presidente

Bernardo Patrício Cheamisso 
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 08 de Março, o Conselho Autárquico da Cidade de 
Manica torna público a adjudicação do objecto do concurso 
conforme indicado abaixo:

Nº DO 
CONCURSO

NOME DO 
CONCORRENTE

OBJECTO DE 
CONCURSO

VALOR DA 
ADJUDICAÇÃO 

C/IVA
MODALIDADE

0406/
CP/23/

CPRCHI /
UGEA/
CMCM/ 

2021

ADAM`S 
CONSTRUÇÕES 

LDA

Fornecimento 
de Camião 
Basculante 

e Pá 
Escavadora, 
na Cidade de 

Manica

21.195.903,90 
MT

Ajuste Directo

Manica, Novembro de 2021

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

PUBLICIDADE

Waresta deve 
ter meios para 
conservar produtos

Manuel Rodrigues foi aferir funcionamento do Waresta 

O 
GOVERNADOR da 
província de Nam-
pula, Manuel Ro-
drigues, orientou 
recentemente os 

gestores do Mercado Gros-
sista do Waresta, localizado 
na posto administrativo de 
Natikiri, a procurarem re-
cursos para adquirir meios 
para conservação de produ-
tos frescos, com destaque 
para tomate e outras hortí-
colas, comercializados na-
quele local.

Manuel Rodrigues lan-
çou este desafio quando 
interagia com o chefe do 
Mercado Waresta, Inácio 
Pilopilo, no âmbito da mo-
nitoria e fiscalização sobre a 
disponibilidade de produ-
tos alimentares de primeira 
necessidade e os respectivos 
preços, no quadro da prepa-
ração das festas do Natal e 
Fim-do-Ano.

O governante receia que 
as quantidades de produtos 
frescos existentes e que es-
tão a ser comercializadas a 
retalho e a grosso naquele 
mercado, o maior da região 
norte do país, deteriorem-
-se por falta de meios de
conservação, principal-
mente no período depois

das festas, quando a procura 
baixa.

O “Notícias” apurou que 
em Junho a fartura de toma-
te que se registou nos arma-
zéns dos comerciantes do 
Mercado Waresta fez com 
que quantidades não espe-
cificadas deste produto se 
deteriorassem por falta de 
meios de conservação.

O chefe do Mercado 
Grossista do Waresta, Inácio 
Pilopilo, assegurou ao nosso 
Jornal haver uma associação 
designada Agro One que 
manifestou interesse em 
alocar máquinas frigorífi-
cas para prestar serviços de 
conservação de todo o tipo 
de produtos frescos.

“Este plano está em 
negociação entre os asso-
ciados e os vendedores, de 
modo que cada comercian-
te pague um determinado 
valor pela conservação do 
seu produto durante um 
período de 24 horas”, disse 
Pilopilo.

A concretização deste 
projecto pode vir a determi-
nar que seja ultrapassado o 
problema da conservação de 
produtos frescos no Wares-
ta, que tem criado prejuízos 
a muitos comerciantes. 

Inicia construção da 
ponte sobre o rio Muatala
O CONSELHO Municipal de Nampula inicia 
em breve as obras de construção da ponte 
sobre o rio Muatala, infra-estrutura que dá 
acesso à Unidade Comunal de N’tota, facto 
que traz alívio aos cidadãos que residem na-
quela região do município.

O director do Gabinete de Comunicação 
e Imagem, Nelson Carvalho, informou-nos 
que o empreiteiro já mobilizou o equipamen-
to para o local das actividades, sendo que em 
breve a autarquia lançará a primeira pedra.

De acordo com Carvalho, houve demora 
para o arranque das actividades porque foi 
descoberta uma pedra no meio da estrada que 
dificultava a movimentação das máquinas, 
mas o problema foi já ultrapassado.

A ponte vai resolver o problema de tra-
vessia para os estudantes que frequentam a 
Escola Primária de Muatala, pois no período 
de chuvas enfrentavam um autêntico martí-
rio, uma realidade que fazia com que algumas 
crianças desistissem das aulas.

Advogados assistem 
pessoas carenciadas

Ordem dos Advogados ajuda pessoas carenciadas no acesso à justiça 

O CONSELHO Provincial 
da Ordem dos Advogados 
de Nampula, através do 
pelouro de Acesso à Jus-
tiça e Direitos Humanos, 
por via do Instituto de 
Acesso à Justiça (IAJ), pla-
taforma destinada aos ci-
dadãos economicamente 
carenciado e sem recursos 
para contratar um advo-
gado, promoveu há dias 
nos bairros suburbanos 
de Mutauanha, Cossore e 
Muepelume, no posto ad-
ministrativo de Muatala, 
serviços de informação, 

consulta e assistência ju-
rídica gratuita.

O advogado estagiário 
e assistente do IAJ Neli-
to Alberto fez saber que 
o objectivo principal da
caravana era de fazer com
que a Ordem dos Advoga-
dos, enquanto uma ins-
tituição ligada à Justiça,
esteja mais próxima do
cidadão, permitindo a re-
solução de conflitos com
a lei.

“Muita vezes as pes-
soas não sabem onde co-
locar seus problemas e 

com quem contar para o 
efeito, foi por isso que o 
Conselho Provincial da 
Ordem dos Advogados 
idealizou a caravana da 
justiça, uma forma de aju-
dar pessoas carenciadas”, 
explicou Alberto.

Sem revelar números, 
Nelito disse que tiveram 
adesão da comunida-
de local, que apresentou 
os mais diversificados 
assuntos, muitos deles 
imediatamente encami-
nhados para uma possível 
solução.

Migração retoma 
actividades após incêndio
OS Serviços Provinciais de 
Migração de Nampula re-
tomaram esta semana as 
actividades de atendimento 
público, depois do incên-
dio ocorrido na noite do 
dia 5 de Dezembro, tendo 

provocado danos avultados 
no interior do gabinete do 
director e da respectiva se-
cretária.

O sistema eléctrico e 
informático ficou comple-
tamente afectado e houve 

necessidade de suspender 
o atendimento público e as
pessoas só voltaram a ser
atendidas cerca de uma se-
mana depois do sucedido.

Neste momento decor-
rem investigações no sen-

tido de apurar as causas do 
incêndio, mas informações 
seguras indicam que pelo 
menos três pessoas foram 
detidas em conexão com o 
sinistro, que se presume te-
nha mão criminosa.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

NACALA-PORTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE AJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº3 do artigo 33, conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Marco, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Lotes
Modalidade 

Empresa Adjudicada 
Valor Incluindo 

Iva(MT)de Contratação  

Nº 07 /UGEA/TAN/2021
Reabilitação da Residência do Tribunal Aduaneiro de 

Nacala, bairro (Messi)
Concurso Limitado

IMOBILIÁRIA 
&CONSTRUÇÕES MAIAIA 
SOC.UNIP.LDA

1.456.559,62

Nº 04 /UGEA/TAN/2021

Reabilitação do anexo do escritório de Nacala e a Garagem

Concurso Limitado NICA TÉCNICA, LDA 1.037.524,92
Manutenção e Pintura do Escritório

Manutenção da Rede Hidráulica e Sanitária nos 

Escritórios do Tribunal

Nº 05 /UGEA/TAN/2021
Aquisição e Montagem de Persianas para o Escritório de 

Nacala
Concurso Limitado

YANNI CONSTRUÇÕES,  
LDA

352. 930,03

Nº 06 /UGEA/TAN/2021

Montagem e Configuração de Rede Estruturada Lote I Concurso Limitado NETCOM SOC.UNIP,LDA 1.084.847,40

Aquisição e Configuração de um Servidor e o respectivo 
Monitor

Lote II Concurso Limitado NETCOM,SOC. UNIP, LDA, 228.500,00

Nº 07 /UGEA/TAN/2021 Aquisição  de Material Informático e Diversos Concurso Limitado NETCOM SOC.UNIP,LDA 797.320,80

Nº 08 /UGEA/TAN/2021
Reabilitação do Escritório  do Tribunal Aduaneiro de 

Lichinga
Concurso Limitado

THE CLARCK 
CONSTRUÇÕES 

998. 010,20

Nº 03 /UGEA/TAN/2021

Reabilitação do Edifício para Futuras Instalações do 
Tribunal Aduaneiro de Pemba, bairro Cimento, Rua do 

Porto.

Concurso Público DESERTO

Nº 04 /UGEA/TAN/2021
Aquisição de duas Viaturas para o Tribunal Aduaneiro de 

Nampula
Concurso Público

MOTORCARE 
MOÇAMBIQUE 5.700.000,00

Nº 05 /UGEA/TAN/2021
Aquisição de uma Residência para o Tribunal Aduaneiro 

em Lichinga
Concurso Público DESCLASSIFICAÇÃO 

Nacala-Porto, aos 17 de Dezembro de 2021

Rua Principal do Porto, Recinto Portuário

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Adversidades não 
impediram crescimento 
socioeconómico

O 
ANO prestes a findar 
foi marcado por inú-
meras adversidades, 
com destaque para 
os ataques terroristas 

em Cabo Delgado e a Covid-19, 
mas tais não impediram o 
crescimento socioeconómico 
que o país experimenta, facto 
que deveu-se aos esforços do 
Governo na busca de parcerias 
para controlar a situação.

No encerramento ontem da 
IV Sessão Ordinária da Assem-
bleia da República, as bancadas 
fizeram uma radiografia do que 
foi a vida política, avanços e 
desafios enfrentados ao longo 
do percurso. 

Para a bancada parlamentar 
da Frelimo, não há dúvidas que 
a informação anual do Chefe 
do Estado reflecte, de forma 
fiel, o sentimento dos moçam-
bicanos, pois os deputados têm 
testemunhado, na interação 
com os diversos segmentos da 
sociedade, esforços para o de-
senvolvimento do país.

Por isso, segundo a Fre-
limo, a afirmação de que o 
estado geral da nação é de au-
to-superação, reversão das 
tendências negativas e con-

quistas da estabilidade econó-
mica espelha a realidade vivida 
ao longo do ano.

Para a oposição, a crise 
económica que se vive no país 
não é de 2021. A pandemia, os 

conflitos armados e sociais e 
os choques climáticos apenas 
revelaram a debilidade da eco-
nomia.

Revelam ainda, segundo a 
oposição, o estado de pobreza 

de longo prazo dos cidadãos, 
uma burocracia de Estado ine-
ficiente e ausência de uma es-
tratégia de desenvolvimento 
económico e social de longo 
prazo. 

da Renamo no Centro, pro-
vocaram luto e deslocação de 
famílias, criando pressão sobre 
os escassos recursos que tanto 
são necessários para o desen-
volvimento.

Por isso, a vice-chefe da 
bancada encoraja o Governo 
a implementar o programa de 
promoção de uma educação 
virada para a paz denominado 
“paz é nossa cultura”, devendo 
abranger, não só as organiza-
ções políticas, como também 
todas as forças vivas da socie-
dade.

Segundo disse Lucinda 
Malema, a IV Sessão Ordinária 
da AR ficará marcada, de for-

ma indelével, na consolidação 
do Estado de Direito e Demo-
crático, por ter apreciado, com 
sucesso, importantes matérias 
relativas à organização e fun-
cionamento dos órgãos dos 
poderes legislativo, executivo 
e judicial.

A bancada da Frelimo sau-
dou a realização da 2ª Confe-
rência Internacional Crescen-
do Azul e a participação do país 
na Cimeira do Clima da ONU 
(COP 26), onde foi reafirmado 
o compromisso de contribuir
para um planeta livre de emis-
sões de dióxido de carbono
através da transição para fontes
de energias limpas.

Ano de realizações
LUCINDA Malema, vice-che-
fe da bancada parlamentar da 
Frelimo, afirmou no seu dis-
curso de encerramento que, 
apesar das adversidades que 
têm condicionado a acções go-
vernativa, 2021 foi marcado por 
realizações de grande impacto 
na economia e na vida das fa-
mílias.

Destacou a vinda da pla-
taforma flutuante coral sul, 
construída pela Samsung, na 
Coreia do Sul, que em breve 
irá iniciar e exploração do gás 
natural liquefeito na Bacia do 
Rovuma, em Cabo Delgado.

A Frelimo inclui na lista das 
realizações do presente ano a 
inauguração, na província de 
Gaza, do Aeroporto Filipe Nyu-
si, que hoje começa a receber 
voos regulares com ligação a 
Joanesburgo.

Aponta ainda a instalação 
do sistema de energia solar 
fotovoltaica em Madzucane, a 
asfaltagem da estrada Caniça-
do-Chicualacuala, bem como a 
admissão do país como mem-
bro participante do Mecanismo 
de Certificação do Processo de 
Kimberley, abrindo caminho 
para o mercado internacional 
de minérios preciosos.

A inauguração, em Sofala, 

da Barragem de Gorongosa e 
a fase conclusiva das obras de 
asfaltagem da estrada Tica-Bú-
zi; a conclusão, na Zambézia, 
da ponte sobre o rio Licungo, 
ligando os distritos de Nama-
curra, Maganja da Costa, Mo-
cubela e Pebane, são outros 
feitos a ter em conta.

Junta-se a estas realizações 
a inauguração, em Nampu-
la, da Filial do Banco de Mo-
çambique, do pavilhão misto 
de formação profissional de 
Nacala e do centro cultural da 
UniRovuma, entre outras de 
grande relevo. 

“A informação anual do 
Chefe do Estado reflecte, de 
forma fiel, o sentimento dos 
moçambicanos, e nós os de-
putados da Frelimo temos 
testemunhado na interação 
com os diversos segmentos da 
sociedade”, disse Lucinda Ma-
lema, acrescentando que a sua 
bancada concorda que o estado 
geral da nação é de auto-supe-
ração, reversão das tendências 
negativas e conquistas da esta-
bilidade económica.

Para a Frelimo, os ataques 
armados por grupos terro-
ristas em alguns distritos de 
Cabo Delgado, assim como da 
auto-proclamada Junta Militar 

ração estratégica no âmbito 
diplomático e militar no com-
bate ao terrorismo.

Para esta bancada, é uma 
utopia afirmar que o estado da 
nação é de auto-superação e, 
por via disso, em 2021 a fome 
tinha diminuído em Moçam-
bique, aumentando a percen-
tagem de agregados familiares 
que passaram a ter acesso a 
fonte de água segura.

Para a Renamo, muitos 
moçambicanos continuam a 
enfrentar enormes dificulda-
des para sobreviver, acusando 
o Governo de não estar centra-
do na vida do cidadão.

“Estamos cada vez mais 
preocupados com a degrada-
ção dos ganhos democráticos 
conquistados com muito san-
gue e lágrimas. O regime do 

dia não respeita o sacrossan-
to princípio da separação de 
poderes”, disse Clementina 
Bomba. 

Sobre a Covid-19, a Re-
namo afirma que a pandemia 
veio mostrar a fragilidade do 
Governo na área da Saúde, pois 
os hospitais estão desprovidos 
de equipamentos elementa-
res para um normal funciona-
mento.

Contudo, este partido saú-
da o corpo médico, enfermei-
ros, serventes e pessoal admi-
nistrativo, que tudo têm feito 
para salvar vidas. 

“Temos a consciência de 
que eles juraram tudo fazer 
para salvar vidas e esse jura-
mento não tem preço, contu-
do, alguma coisa deve ser feita 
para o seu estimulo”, finalizou.

É utopia afirmar que a fome diminuiu
POR seu turno, a vice-presi-
dente da bancada parlamentar 
da Renamo, Clementina Bom-

ba, considerou que a Renamo 
defendeu, em primeiro lugar, 
a necessidade de uma coope-

cria novos sentimentos de per-
tenças egocêntricas”, afirmou.

Disse que a pandemia e os 
ciclones revelaram as fragilida-
des institucionais do Estado na 
adopção de medidas eficazes, 
o que é agravado pela situação
da captura do Estado pela teia
de corrupção, que aproveita
sempre a oportunidade para
satisfazer os seus interesses,
ignorando as necessidades das
populações moçambicanas. 

“Estes factos espelham a 
real situação em que o país se 
encontra há muitos anos. Des-
tes e doutros factos, de grande 
mediatização e impacto, não 
se podem esconder ainda as 
continuadas conflitualidades 
provocadas por ocupações 
abusivas de terras, à margem 
da lei, assim como a conse-
quente marginalização de mo-
çambicanos”, finalizou o seu 
discurso.

MDM preocupado com 
a falta de medicamentos
A BANCADA parlamentar do 
MDM manifestou, no seu dis-
curso de encerramento, preo-
cupação pelas informações 
veiculadas pela imprensa que 
dão conta da falta de medica-
mentos e reagentes nos labo-
ratórios dos hospitais públicos, 
o que dificulta o diagnóstico e
consequente medicação dos
pacientes.

Segundo Lutero Simango, 
chefe da bancada, o MDM rei-
tera o seu apelo sobre a urgên-
cia de reformas objectivas no 
Sistema Nacional de Saúde e a 
sua articulação com outros sis-
temas para torná-lo mais pres-
tável e mais competitivo, quer 
com o sector privado no solo 
pátrio, como no estrangeiro. 

Saudou as iniciativas orga-
nizacionais de alguns cidadãos 
e vendedores nos mercados 
informais por terem mantido a 
estabilidade social nas famílias 
neste período longo das restri-
ções impostas pela Covid-19. 

Saudou ainda os professores 
que, ao longo do ano, demons-
traram o seu compromisso em 
educar e ensinar sem pré-con-
dições, nas difíceis condições 
impostas pela Covid-19. Desa-
fiou o Ministério de Educação 
e Desenvolvimento Humano 
para que resolva o problema do 
pagamento das horas extraor-
dinárias.

Sobre o terrorismo em Cabo 
Delgado, o MDM considera que 
o Governo não deve continuar
a assumir de forma unilateral 
esta guerra como se tratasse de 
um assunto da sua exclusiva 
responsabilidade, ignorando a 

Assembleia da República. 
Para este partido, a guerra, 

além de matar e provocar da-
nos morais, materiais e outros, 
cria sequelas, mutilados, ór-
fãos, viúvas e viúvos nas fileiras 
militares e no seio da popula-
ção, no geral. 

Por isso, para este partido, 
a Assembleia da República tem 
a obrigação de assumir a sua 
responsabilidade para que o 
Teatro Operacional Norte seja 
uma responsabilidade do Esta-
do moçambicano. 

Segundo Simango, a eco-
nomia moçambicana vive uma 
crise que não deriva somente 
da pandemia da Covid-19 ou 
da guerra de Cabo Delgado e da 
instabilidade no Centro do país 
ou de choques climáticos. 

Disse que a maioria das 
escolas e grande parte dos 
centros de saúde funcionam, 
há anos, em infra-estruturas 
que se encontram em precá-
rias condições, o que contribui 
para a má qualidade de serviços 
básicos, aprofundando assim 
as desigualdades sociais e ter-
ritoriais. � 

Segundo o MDM, o terro-
rismo em Cabo Delgado im-
planta-se e alastra-se no ter-
ritório com o envolvimento de 
jovens sem acesso a oportu-
nidades, sem expectativas de 
emprego e integração social. � 

“Os sentimentos dos po-
vos raramente são calados pela 
morte de um chefe. A confli-
tualidade persistente na Zona 
Centro possui razões históricas 
que, misturadas com o padrão 
de crescimento excludente, 

 Lutero Simango

Clementina Bomba

 Lucinda Malema

Parlamento encerrou hoje a IX Legislatura

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o Art.33, n° 3, alínea “d” do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o concurso abaixo indicado foi 

adjudicado conforme se segue:

Concurso Empresas Objecto Valor com IVA

Concurso no

40/DPE/RA/FASE/AD/OB/22021

Construção de Pontos de Lavagem 
das Mãos

KUBRIK CONSTRUÇÃO E ENG. Lote 1 Xai-Xai 3 232 172,32

EMAF CONSTRUÇÕES Lote 2 Chongoene 2 163 870,42   

MAX CONSTRUÇÕES Lote 3 Chibuto 1 120 331,41   

SCOOP CONSTRUÇÕES Lote 4 Guijá 1 393 211,66

ABD CONSTRUÇÕES Lote 5 Mabalane 1 330 127,70

SGI CONSTRUÇÕES Lote 6 Massingir 937 448,69   

YUNA CONSTRUÇÕES Lote 7 Chókwé 4 175 104,14   

MC CONSTRUÇÕES Lote 8 Chigubo 1 195 961,24   

TS CONSTRUÇÕES Lote 9 Limpopo 3 378 766,37   

NB CONSTRUÇÕES Lote 10 Bilene 7 253 592,54   

SUCEC IDA Lote 11 Massangena 1 764 560,35   

CHALE CONSTR. CONSULTO. Lote 12 Mapai/Chicualacuala 2 302 744,28   

VILAS CONSTRUÇÕES Lote 13 Mandlakazi 1 502 761,21   

Xai-Xai, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

____________________

(Ilegível)

266

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

A 
PRESIDENTE da As-
sembleia da Repúbli-
ca, Esperança Bias, 
disse ontem que a 
agenda previamente 

estabelecida para IV Sessão 
Ordinária da IX Legislatu-
ra, constituída por mais de 
40 pontos, foi cumprida em 
quase 90 por cento, sendo 
que foram discutidas e apro-
vadas as principais matérias 
sobre a vida do país.

Discursando no encerra-
mento da sessão que come-
çou no dia 20 de Outubro, 
Esperança Bias disse que al-
gumas matérias não foram 

apreciadas devido à neces-
sidade de maior harmoniza-
ção.

Em termos de produ-
ção legislativa, a presidente 
da Assembleia da República 
destacou a aprovação da Lei 
do Plano Económico e So-
cial e o Orçamento do Estado 
para 2022 como um dos mar-
cos importantes no cumpri-
mento da agenda, bem como 
as leis da Saúde Pública e 
Sistema da Segurança Social 
Obrigatória dos Funcionários 
e Agentes do Estado.

Outras matérias aprova-
das pelo Parlamento nesta 

sessão que durou perto de 
dois meses são as leis de Pro-
tecção de Incêndios e a que 
define as regras e critérios 
para fixação da remuneração 
de funcionários e agentes do 
Estado e demais servidores 
públicos, entre outras con-
sideradas importantes para 
viabilizar a vida dos moçam-
bicanos.

De acordo com a presi-
dente, só foi possível alcan-
çar estes resultados positivos 
graças ao desempenho da 
Comissão Permanente, das 
chefias das bancadas, comis-
sões de trabalho, gabinetes 

parlamentares, grupos na-
cionais e dos deputados em 
geral.

“Ao longo deste período, 
as comissões de trabalho e os 
gabinetes parlamentares rea-
lizaram diversas actividades, 
como audições, apreciação 
de propostas, projectos de 
leis e resoluções, bem como 
várias acções de capacitação 
com vista ao aprimoramento 
dos conhecimentos sobre as 
matérias da sua competên-
cia”, disse Bias, acrescen-
tando que os gabinetes da 
Mulher e da Juventude Par-
lamentar realizaram os seus 

ESPERANÇA BIAS NO FECHO DA IV SESSÃO

Desempenho da AR 
atingiu 90 por cento

Presidente da Assembleia da República destaca grandes realizações do Governo e o desempenho do Parlamento

fóruns anuais, em que avalia-
ram as actividades realizadas 
e aprovaram os programas de 
2022.

A presidente da AR falou 
também do terrorismo e dos 
ataques armados no centro 
do país, considerando que 
não só causaram destruição 
e sofrimento humano, como 
comprometeram os esforços 
de desenvolvimento. A Co-
vid-19 e alguns fenómenos 
naturais igualmente compro-
meteram o desenvolvimento.

Contudo, destacou o 
empenho do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, na 
busca de soluções para os 
múltiplos desafios que o país 
enfrenta.

“A sua determinação e 
perseverança revelam uma 
postura de grande estadista, 
preocupado com o seu povo. 
Exemplo disso, são os notá-
veis avanços no combate ao 
terrorismo, no processo de 
Desarmamento, Desmobi-
lização e Reintegração das 
forças residuais da Renamo”, 
disse a presidente.

Saudou a presença do 
Presidente Nyusi que, através 
do pódio da Assembleia da 
República, se dirigiu ao povo 
para prestar a informação 
anual sobre a situação geral 
da nação.

“Foi um momento ím-
par em que deu a conhecer 
aos moçambicanos as gran-
des realizações nos vários 
sectores da vida política, 
económica e social do país, 
com destaque para o com-
bate ao terrorismo, contro-
lo da Covid-19, combate à 
fome, acesso à água, energia, 
consolidação da economia, 
emprego e construção de 
infra-estruturas diversas”, 
enumerou, incluindo a inau-
guração do novo aeroporto 
em Gaza, que vai impulsionar 
a economia. 

Frelimo saúda informe
do Presidente da República
A FRELIMO em Sofala elogiou 
a comunicação que o Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, proferiu esta quinta-
-feira na Assembleia da Re-
pública sobre o estado geral da 
nação, sobretudo os avanços
registados no combate ao ter-
rorismo, no norte, e às incur-
sões da autoproclamada Junta
Militar da Renamo, no centro
do país.

O reconhecimento foi ma-
nifestado ontem pelo primeiro 
secretário do Comité Provin-
cial do partido em Sofala, Luís 
Nhanzozo, no início de uma 
visita de trabalho aos distritos 
de Machanga, Búzi e Dondo, 
no âmbito da monitoria dos 
órgãos na base.

Nhanzozo exemplificou 
que, como resultado destes 
avanços, a população que ha-
via abandonado as suas zonas 
de origem para lugares segu-
ros, fugindo dos ataques ar-
mados, já está a regressar gra-
dualmente.  

Tal processo, conforme 
indicou, é igualmente acom-
panhado pela construção e/
ou reabilitação de infra-es-
truturas públicas e privadas, 
incluindo habitações severa-
mente destruídas.

Destas, contam-se es-
tradas, unidades sanitárias 
e escolares, fontes de abas-
tecimento de água potável, 
energia, telecomunicações, 
instituições bancárias, estabe-
lecimentos comerciais, canti-
nas rurais, entre outros bens 
destruídos pelos malfeitores.

O dirigente máximo da 
Frelimo em Sofala apontou, 
igualmente, que Nyusi alcan-
çou sucessos no diálogo entre 
o Governo e a Renamo, que
culminou com a restauração
da paz.

Como resultado, disse 
que, recentemente, 36 antigos 
guerrilheiros da Renamo con-
cluíram com sucesso o segun-
do curso básico da Polícia da 
República de Moçambique na 
Escola de Sargentos General 
Oswaldo Tazama, na localida-
de de Metuchira, no distrito de 
Nhamatanda, em Sofala.

Assinalou que organiza-
ções da Juventude de Moçam-
bique (OJM) e da Mulher Mo-
çambicana (OMM), bem como 
a Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional 
(ACLLN) devem apoiar o Pre-
sidente Filipe Nyusi no com-
bate ao terrorismo na provín-
cia de Cabo Delgado e da Junta 

Militar da Renamo em Manica 
e Sofala.

Pediu maior coesão do 
partido neste momento em 
que decorrem as eleições in-
ternas da OMM rumo ao seu 
V Congresso e apelou à mobi-
lização dos camponeses para 
se empenharem na limpeza 
das machambas para o lança-
mento das sementes logo que 
a chuva cair.

Também reafirmou a ne-
cessidade de retirada das 
pessoas das zonas de risco de 
inundações para lugares se-
guros, numa altura em que se 
prevê, nesta época chuvosa e 
ciclónica 2021-2022, cheias de 
grande magnitude nas bacias 
dos rios Save, Búzi e Púnguè.

A juventude de Búzi disse 
ao primeiro secretário que cla-
ma pela atribuição de “kits” 
de auto-emprego, bolsas de 
estudo, emprego, financia-
mento bancário, habitação, 
entre outras necessidades, 
enquanto os combatentes pe-
diram assistência médica e 
medicamentosa, incluindo fi-
xação das suas pensões.

Em resposta, Nhanzozo 
disse que estas e outras preo-
cupações serão gradualmente 
ultrapassadas.

Primeiro secretário da Frelimo em Sofala recebido em festa pelos militantes

A
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M

BE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Season´s Greetings and a Prosperous New Year

Our wishes to all our Clients, Friends and public                                                     
in general      

WE WILL BE CLOSED FOR 
HOLYDAY FROM DECEMBER,20th,  
2021 TO JANUARY, 07th, 2022. 

Boas Festas e Próspero Ano Novo

São os nossos votos a todos os nossos Clientes, 
Amigos e público em geral

ESTAREMOS ENCERRADOS PARA FÉRIAS
COLECTIVAS ENTRE 20.DEZEMBRO.2021
E 07.JANEIRO.2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 22 de Dezembro de 2021, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade Tributária de Moçambique, 
vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. Os arrematantes depositarão 
imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 275 do 
Contencioso Aduaneiro.    

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação 
será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes 
deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação, munidos do seu NUIT. Os 
consignatários das mercadorias ou seus representantes legais, querendo, podem retirar as suas mercadorias anunciadas para venda, 
mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos lotes ainda não tenham sido colocados em praça, segundo o artigo 258 do 
Contencioso Aduaneiro.

De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-se observar as medidas de prevenção 
contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial nº 86/2021 de 25 de Outubro. 

TIMAR 2ª PRAÇA 22/12/2021 – 10.00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO
DESIGNAÇAO DA 

MERCADORIA
QUANTIDADE SITUAÇÃO

VALOR DE 
ARREMATAÇÃO

Único DAZHUANG 
FISHERIES CO. LTD

Construções 
Pré-fabricadas

10 contentores de 40’
EOLU8115575

MWCU6553185
MWCU6594311
MWCU6612333
MWCU6677139
MWCU6908080
MWCU6966893
PONU4501053
PONU4846939
PONU4958179

Demorada 2.601.760,00 Mt

TIMAR-AUTO, 2ª PRAÇA 22/12/2021 – 10.00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO MARCA/MODELO Nº DO CHASSIS SITUAÇÃO
VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01
JCA- DESEMBARAÇO ADUANEIRO 
E LOGÍSTICA SOC. UNIP. LDA

Totota Ractis      
(Ano 2007)

NCP100-0085703 DEMORADA 108.734,65 Mt

02 HÉLIO ISSAU MALAQUE MASSAVA
Nissan X-Trail

(Ano 2009)
NT31-104221 DEMORADA 313.689,06 Mt

03 MANUEL BILA
Toyota LandCruiser 

(Ano 2020)
JTMHV01J604321044 DEMORADA 5.350.911,50 Mt

04 LBH MOZAMBIQUE
Audi A4  

 (Ano 2006)
WAUZZZ8E36A197828 DEMORADA 255.204,66 Mt

05 QASIM MOTORS LDA
Honda Fit

(Ano 2010)
GE6-1386669 DEMORADA 138.548,99 Mt

TIAR, 2ª PRAÇA 22/12/2021 – 10.00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO DESIGNAÇÃO DA MERCADORIA QUANTIDADE SITUAÇÃO
VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01 CAETANO FORMULA Peças para viaturas 01 Volume Demorada 1.813,28 Mt

02 DHL MOÇAMBIQUE Freios diversos 01 Volume Demorada 649,66 Mt

03 DHL MOÇAMBIQUE Routers 01 Volume Demorada 259,87 Mt

04 DHL MOÇAMBIQUE Routers/Servidor 01 Volume Demorada 19.799,04 Mt

05 DHL MOÇAMBIQUE Moldes plásticos 08 Volumes Demorada 29.599,04 Mt

06 DHL MOÇAMBIQUE Diversas peças p/ viaturas 01 Volume Demorada 6.857,48 Mt

07 BUSINESS CONNECTIONS Placas electrónicas/ Samsung Tv 01 Volume Demorada 863,63 Mt

08 BYTES TECHNOLOGY Material informático/ Servidor 01 Volume Demorada 24.911,22 Mt

09 ADRIANO LEMOS Aparelho para sauna 01 Volume Demorada 356,46 Mt

10 DHL MOÇAMBIQUE Estabilizador de corrente 01 Volume Demorada 2.285,00 Mt

Maputo, aos 17 de Dezembro de 2021

O Director Regional Sul

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 
27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 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 10898CM para Areia de Construção, no distrito
de Manhiça, na província de Maputo, a favor da requerente Tilinha - Sociedade
Unipessoal, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25    21   0,00 32   44   40,00
2 -25    21   0,00 32   44   50,00
3 -25    21  10,00 32   44   50,00
4 -25    21  10,00 32   44   40,00

Maputo, aos 16/12/2021

O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

12965

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO
No dia 22 de Dezembro de 2021, pelas 10.00 horas, na Sala de 
Audiências da 2ª Secção deste Tribunal, na Acção Executiva com 
Processo Ordinário nº 48/2021, que correm seus termos legais, pelo 
Cartório da Secção acima indicada, contra os co-executados: Evaristus 
Ibenemene Ogochukuwe, solteiro, maior, natural da Nigéria, portador 
do Passaporte número A50659179 e AthanesiusNdibeka Ndu, solteiro, 
maior, natural da Nigéria, portador do Passaporte número A 50170982, 
há-de ser posto em praça para se arrematar, na terceira praça, em 
carta fechada, a qualquer preço, um imóvel do tipo 3, construído de 
material convencional, coberto de chapas de zinco, com dimensões de 20 

metros por 7 metros de largura, uma varanda e seu logradouro, avaliado 
em 2 827 774,65MT (dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, 
setecentos e setenta e quatro centavos).

Nampula, aos 10 de Dezembro de 2021
P´lo Escrivão de Direito

Ussene I. Cantassula
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Maria José Moiane

580

Fernanda Lopes & Associados – Advogados

Rua Frente de Libertação de Moçambique

(ex-R.Pereira do Lago), nº 224

Maputo, Moçambique

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm Autos 
de Execução Ordinária nº 02/2016-N, que o exequente Banco Único, SA, 
move contra os executados: MORVIT GRUPO, LIMITADA, herança jacente 
por óbito de Alberto Venâncio Sitoe, todos nesta cidade, foi ordenada 
a venda por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça, pela 
metade do preço, do imóvel abaixo descrito:

Imóvel a vender
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de 
Maputo, descrição da fracção autónoma, designada pela letra “B”, sob o nº 
9 522 a fls. 130 verso, do livro B/26, inscrito sob o nº 88 551 a fls. 32, do 
livro G/136, a favor de Virgínia Samuel Simbine, viúva, Amélia Alberto 
Sitoe, Dércio Alberto Sitoe e Lara Alberto Sitoe, todos menores, naturais 
e residentes nesta cidade.

As propostas devem mencionar o preço mínimo de 5 000 000,00MT (cinco 
milhões de meticais), suficientes para o pagamento da dívida e custas 
prováveis.

No dia 20 de Dezembro de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências 
desta Secção proceder-se-á à abertura das propostas apresentadas até esse 
momento, cujo acto os proponentes podem assistir.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a 
entregarem as propostas em cartas fechadas, no Cartório da 1ª Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito no Palácio da 
Justiça, durante as horas normais de expediente, na compra do referido 
imóvel, bem como ficam notificados àqueles que nos termos do disposto 
no art. 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer a adjudicação e bem assim aos 
titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado 
para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.

As pessoas interessadas em visitar o imóvel, poderão o fazer através do 
seguinte endereço: - O imóvel localiza-se no bairro do Aeroporto, Rua 
Camões, nº 41, nesta cidade.

Maputo, aos 23 de Novembro de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
11664

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

13ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Décima Terceira Secção Comercial deste Tribunal, nos Autos de Execução 
Ordinária 31/20-B, pendentes neste Cartório, movidos pelo exequente BANCO 
ÚNICO, SA, com sede na Av. Julius Nyerere, nº 590, contra os executados: TIAGO 
MANUEL SIMÕES DIONÍSIO, MIRRIAN NICOLA RODRIGUES DIONÍSIO, com 
última residência conhecida na Av. Julius Nyerere, nº 3710, casa nº 18, bairro 
da Sommerschield e ABBEYCON MOÇAMBIQUE, LDA, com último domicílio 
conhecido no bairro da Polana, Av. Tomás Nduda, nº 1214, ora em parte incerta, 
são estes citados para, no prazo de DEZ DIAS, que começa a correr depois 
de finda a dilação de TRINTA DIAS, contados da data da segunda e última 
publicação deste anúncio, pagarem ao exequente a quantia de 4 573 348,16MT 
(quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e 
oito meticais e dezasseis centavos), em dívida, que por este Juízo e Cartório 
do único ofício lhes move o referido exequente, ou no mesmo prazo, nomearem 
à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou 
deduzirem oposição, querendo, nos autos acima indicados, nos termos do artigo 
811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, nos termos do artigo 836º nº 1 do CPC, prosseguindo 
a execução seus termos, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado do mesmo se encontra à disposição nesta Secção, onde poderão 
solicitá-lo em qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um

A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
11668

A Comissão  do  Júri  avisa  a  todos  candidatos   ao  concurso de provimento às vagas de Directores de 
Serviços Centrais na Administração Nacional de Estradas, IP, aberto por despacho de 28 de Julho de 
2021, do Exmo. Senhor Director-Geral da Administração Nacional de Estradas, IP, publicado no “Jornal 
Notícias” dos dias 9 e 10 de Agosto de 2021, que deverão consultar a lista dos resultados preliminares 
bem como o calendário de entrevistas, na Secretaria do Ministério das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, sito na Av. Karl Marx, nº 606-Maputo, durante as horas normais de expediente, por 
um período de cinco (5) dias úteis contados a partir da data de publicação do presente anúncio. 

O Presidente do Júri,

(Ilegível)
12902

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CABO DELGADO EM FOCO

Superfície 78 778  km²
População  1 606 568 (2007); 17 Distritos
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO E AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos da alínea d) do nº 2 do Artigo 33, conjugado com o nº 2 do Artigo 64 e o nº 2 do artigo 110  do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação de objectos dos concursos abaixo discriminados.

Nº CONCURSO OBJECTO BENS E SERVIÇOS VALOR EMPRESA

01

Concurso Público  
Irlanda-

50B105772/
CP/47/2021/S

Consultoria para fiscalização na construção de 
2 salas de aula na Escola Primária de Mepelia 
no Distrito de Marrupa

299.169,00 Mts
TMC consultoria e 
empriendimentos 
su Ltd

02

Concurso 
Limitado

 FII-50B105772/
CL/67/2021/B

Contratação de empreitada para fornecimento 
de uma máquina Fotocopiadora Multi-
funcional para uso na Direcção Provincial da 
Educação no DPCEE

491.400,00Mts AZ Catering

03

Concurso 
Limitado

 FII -50B105772/
CP/66/2021/B

Fornecimento de  mobiliário escolar constituído 
por 800 carteiras individuais, 16 secretárias e 
16 cadeiras de professores para as escolas dos 
Distritos de Cuamba  (400), Mandimba (100), 
Nipepe (200) e Marrupa (100). 

5.436.000,09Mts Omid Service

04

Concurso 
Limitado

 IRLANDA-
50B105772/

CP/64/2021/S

Contratação de serviços de consultoria na 
construção de dormitórios e  bloco de sanitários 
nios, furos e sistema de abastecimento de 
água no lares femininos de Insa no Distrito de 
Mecanhelas

299.169,00 Mts     
TMC consultoria e 
empriendimentos 
SU LDA 

05

Concurso 
Limitado

FASE-
50B105772/

CP/29/2021/O

Construção de 3 salas de aula mistas resilientes, 
1 latrina dupla na EPC de Nicuresse e 3 salas de 
aula mistas resilientes, 1 latrina dupla na EPC 
Malanga e 2 salas resilientes, 1 latrina dupla 
na EPC de Ntimbe, 1 sala temporária na EPC 
Lizombe, 1 Sala temporária na EPC Pindura e 
15 pontos de lavagem das mãos, distribuídas 
na lista em anexo, no Distrito de Majune

7.638.684,33 Mts
Gaisse
Construções 

06

Concurso Público
IRLANDA-

50B105772/
CP/63/2021/O

Contratação de empreitada de obras públicas 
para construção de 1 bloco de dormitórios, 
1 bloco de balneários e 1 sistema de 
abastecimento de água no lar feminino de 
Insaca, Distrito de Mecanhelas.

8.009.694.72 Mts
Amaral TFS
Construções

Concurso Público
IRLANDA-

50B105772/
CP/64/2021/S

Contratação de serviço de consultoria  para 
fiscalização, construção de 1 bloco de 
dormitórios, 1 bloco de balneários e 1 sistema 
de abastecimento de água no lar feminino de 
Insaca, Distrito de Mecanhelas.

809.897,94 Mts AR Consultoria

Concurso AJUSTE 
DIRECTO

OE -50B105771/
AD/67/2021/O

Conclusão de 10 Salas de aula, 1 Bloco 
Administrativo, 1 Bloco sanitário, 1 Depósito 
elevado, incluindo a abertura de 1 Furo de água 
na Escola Secundária de Mitucué no Distrito de 
Cuamba

7.199.457,64 Mts Clama
construções

Lichinga, aos 16 de Dezembro de 2021
AUTORIDDE COMPETETE

(Ilegível)
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METUGE

Deslocados recusam
reassentamento em Pulu 

C
ERCA de 600 famílias 
deslocadas por ataques 
terroristas em algumas 
regiões da província de 
Cabo Delgado e que se 

encontram a viver no centro 
transitório de Nangua, na zona 
denominada Raimundo Pa-
chinuapa, no distrito de Me-
tuge, recusam-se a abandonar 
o local, considerado inóspito,
sobretudo na época chuvosa.

Segundo o administrador 
do distrito de Metuge, António 
Nandanga, sempre que chove, 
a zona fica alagada, situação 
que exige a tomada de medi-
das preventivas urgentes. 

“O Governo identificou 
outro local, em Pulu, que fica 
a cerca de quinze quilómetros 
da vila-sede, em direcção ao 
distrito de Quissanga, para o 
reassentamento das 600 fa-
mílias. Em Pulu, cada família 
teria um terreno espaçoso, 
onde pode erguer habitação 
um pouco maior para a famí-
lia. Também terá espaço para 
fazer machamba, o que não 
podem fazer aqui em Nan-
gua. Por isso, pensem bem, 
não vale a pena se guiarem por 
emoções”, explicou o admi-
nistrador ao grupo que se re-
cusa a abandonar o local.

Na verdade, no centro de 
trânsito, as famílias vivem 
em pequenas tendas que não 

oferecem conforto, chegan-
do uma única de cerca de 20 
metros quadrados a alojar pelo 
menos cinco pessoas, numa 
altura em que as chuvas da 
presente época já começaram 
a cair.

Durante a conversa, os 
deslocados mostravam-se ir-
redutíveis, em desacordo com 

as palavras do administrador. 
Alguns alojados naquele cen-
tro justificaram a recusa di-
zendo que Pulu era distante da 
vila-sede, onde se localizam 
escolas para os seus filhos e 
postos de saúde, para além de 
ser vulnerável a incursões dos 
terroristas.

Para Rosa Dunia, que in-

terveio no referido diálogo 
e que fugiu da sua aldeia em 
Muidumbe à procura de lugar 
seguro em Metuge, justificou 
assim a recusa em ir para Pulu: 
“Estou aqui ainda apavorada. 
Eu não vou, daqui não saio”.

Por seu turno, Cosme Ta-
deu, outro cidadão que falou 
no encontro, justificou que as 

Estes deslocados preferem ficar em Nangua alegadamente porque em Pulu não há condições

DEZ raparigas que viviam em 
uniões prematuras em algu-
mas comunidades e centros 
de reassentamento de deslo-
cados por conta dos ataques 
terroristas em alguns distri-
tos de Cabo Delgado foram 
resgatadas pelas autoridades 
e integradas em escolas para 
prosseguirem com os estudos.

Segundo a directora do 
Serviço Provincial do Género e 
Acção Social, Isabel Raimun-
do, que falou ao “Notícias” 
à margem de uma mesa-
-redonda sobre a situação das
uniões prematuras e gravide-
zes precoces no contexto so-
cial e da crise na província de
Cabo Delgado, realizada esta
semana na cidade de Pemba,
o resgate decorreu na sequên-
cia de denúncias populares
e pelo despertar das próprias

vítimas para os malefícios do 
problema, em resultado das 
palestras promovidas pelas 
instituições públicas e orga-
nizações parceiras do Gover-
no que trabalham na defesa 
dos direitos das raparigas e 
mulheres.

Segundo Raimundo, ape-
sar dos avanços registados 
no quadro legal de defesa dos 
direitos da rapariga e da mu-
lher, com destaque para a Lei 
de Combate às Uniões Prema-
turas, Plano Nacional da Mu-
lher, Paz e Segurança, entre 
outros convénios regionais 
e internacionais rubricados 
pelo Estado moçambicano, 
o sucesso da luta pela salva-
guarda dos direitos da rapari-
ga e da mulher só será alcan-
çado com o engajamento de
todos.

Segundo fonte da Pa-
thfinder International Mo-
çambique, organização não-
-governamental que trabalha
na melhoria da qualidade dos
serviços de saúde sexual e re-
produtiva e cuidados em HIV,
as uniões prematuras eram
uma das formas menos visí-
vel e denunciada de violência
contra rapariga.

Em Cabo Delgado, segun-
do estatísticas apresentadas 
durante a mesa-redonda, 61 
por cento de mulheres jovens 
entre 20 e 24 anos de idade 
são casadas ou vivem mari-
talmente desde antes dos 18 
anos; 18 por cento casam-se 
antes dos 15; e 65 por cento 
das adolescentes com idades 
de 15 a 16 anos são mães, qua-
dro considerado crítico.

Para inverter o cenário, 

aquela organização está a exe-
cutar o projecto Uholo, termo 
macua que em português sig-
nifica avante, que visa, entre 
outros objectivos, contribuir 
para o cumprimento efectivo 
de leis e políticas que visam 
retardar as uniões maritais e 
protecção das raparigas e jo-
vens.

A mesa-redonda visava 
reflectir sobre os malefícios 
das uniões infantis, prema-
turas e forçadas, por serem 
factores que perpetuam as 
desigualdades e atrasam o de-
senvolvimento da rapariga e 
jovem mulher; promover seu 
empoderamento e salvaguar-
da dos seus direitos através da 
divulgação e implementação 
de leis e políticas, assim como 
monitoria da sua eficácia no 
tecido social.

Autoridades retiram dez 
raparigas de uniões prematuras

MAIS de 19 milhões de meticais 
destinados ao desenvolvimento 
da comunidade do posto ad-
ministrativo de Namanhum-
bir, em Montepuez, no âmbito 
dos 2,75 por cento da receita 
de produção da empresa Mon-
tepuez Ruby Mining (MRM) no 
biénio 2019/2020, foram devol-
vidos aos cofres do Estado devi-
do à falta de capacidade efectiva 
de execução.

Segundo uma pesquisa do 
Centro de Integridade Pública 
(CIP) divulgada esta semana em 
Pemba, os valores não foram 
executados alegadamente por-
que o Ministério das Finanças 
os disponibilizou tardiamente 

(terceiro trimestre dos anos em 
alusão).

Segundo Inocência Mapis-
se, investigadora do CIP, o di-
nheiro devia ter sido devolvido 
às comunidades para que fosse 
acrescido ao bolo do ano se-
guinte.

O posto administrativo de 
Namanhumbir, onde opera a 
mineradora de rubis MRM, co-
meçou a receber os valores re-
ferentes a 2,75 por cento do im-
posto de produção da empresa 
em 2017.

Segundo o CIP, o valor re-
cebido serviu para construir 
infra-estruturas sociais, no-
meadamente escolas, unidades 

sanitárias, fontes de água e rede 
de energia eléctrica, porém, 
segundo ela, ainda reina na co-
munidade o sentimento de falta 
de transparência na gestão do 
dinheiro.

Sobre esta matéria, a admi-
nistradora do distrito de Mon-
tepuez, Isaura Manica, que a par 
do seu colega de Balama, Edson 
Lino, hospeda também projecto 
de extracção de grafite, expli-
cou que tal resultava do facto de 
alguns membros dos conselhos 
consultivos não saberem ex-
plicar às suas comunidades os 
passos que têm sido dados na 
gestão dos fundos, que, na óp-
tica de alguns, deviam ser dis-

tribuídos pelos habitantes.
Ainda na senda da apresen-

tação dos resultados do Índi-
ce de Transparência do Sector 
Extractivo, edição 2020/2021, 
evento  promovido pela Oxfam 
com apoio da União Europeia, 
o representante desta organi-
zação, Romão Xavier, sugeriu
ao CIP que publique documen-
to de género para anunciar a
transparência do Estado na
gestão de fundos decorrentes
do pagamento do imposto de
produção, destinado aos pro-
gramas de desenvolvimento das 
comunidades das regiões que
hospedam projectos mineiros e
petrolíferos

QUADRA FESTIVA 

Disponíveis mais 
de 200 mil toneladas 
de produtos diversos

Cabo Delgado trabalha para que os produtos essenciais não escasseiem na quadra festiva 

prazos de validade vencidos, 
entre outras irregularidades, 
foram criadas equipas consti-
tuídas por técnicos da Inspec-
ção Nacional das Actividades 
Económicas (INAE), que para 
além da capital provincial fo-
ram desdobradas pelas zonas 
rurais.

Ao longo da quadra festiva 
são esperadas em Cabo Delga-
do, para passar junto às suas 
famílias e outros para a prática 
de turismo, mais de quatro mil 
pessoas.

No quadro do programa 
Bem Servir, iniciativa do Go-
verno, foi realizada a campa-

nha de boas-vindas no Aero-
porto de Pemba, onde foram 
distribuídos folhetos explicati-
vos e promocionais.

Para acautelar e intervir em 
casos de perturbação da ordem 
e segurança públicas, incên-
dios e afogamentos, acidentes 
de viação, entre outros eventos 
anómalos, a Polícia tem estado 
a desdobrar-se em patrulhas 
operativas, alocação de via-
turas de combate a incêndios 
e embarcações salva-vidas, 
sensibilização aos automo-
bilistas contra o consumo do 
álcool e especulação de preços 
dos transporte de passageiros.

NAMANHUMBIR

Contribuição de mineradora 
devolvida por falta de execução

A PROVÍNCIA de Cabo Delgado 
tem disponíveis 205.802 tone-
ladas de produtos de primeira 
necessidade para abastecer o 
mercado ao longo da quadra 
festiva, segundo dados avan-
çados pela Direcção Provincial 
da Indústria e Comércio.

O director do sector, Noci-
fo Magaia, explicou que estas 
quantidades estão acima da-
quilo que têm sido as neces-
sidades mensais de consumo 
da província de Cabo Delgado, 
que são de 170 mil toneladas.

Com efeito, de acordo com 
a nossa fonte, existem neste 
momento 11.600 toneladas de 
arroz das 11.560 necessárias; 
11.500 toneladas das 10.870 
necessárias de farinha de mi-
lho; 12,500 toneladas das 
10.870 de farinha de trigo que o 
mercado precisa em cada mês; 
4500 das 3450 toneladas de 
açúcar necessárias, para além 
de óleo alimentar, feijão, etc.

“Da avaliação feita, cons-
tatamos que alguns produtos 
existem em ‘stocks’ abaixo  
dos níveis de estabilidade e 
precisaremos de aumentar a 
oferta. São eles o frango, de 
2500 para 3400 toneladas; ca-
rapau, de 200 para 250 tonela-
das;  tomate, de 1524 para 2680 
toneladas; carnes, de 1800 para 
2500 toneladas; e batata-reno, 
de 1400 para 2000 toneladas”, 
explicou Magaia.

Para prevenir e autuar ca-
sos de especulação de preços, 
venda de produtos com os 

famílias que se encontram em 
Nangua não vão a tempo de 
fazer machambas. Disse que o 
Governo demorou  transferi-
-las para Pulu, defendendo
que por estas alturas, se lá
estivessem há mais tempo, já
teriam aberto as machambas.

“Daqui ninguém vai sair. 
Lá é mato, não há escolas, não 
há hospital. Dizem que quan-
do chove isso fica alagado, 
preferimos continuar aqui en-
quanto não houver condições 
de segurança para regressar-
mos em definitivo às nossas 
aldeias de origem”, disse Ta-
deu.

As respostas das famílias 
deslocadas não impediram 
que o administrador conti-
nuasse a sensibilizar, tendo 
interrompido o encontro para 
continuar mais tarde com os 
ânimos serenados. “Vamos 
conversar com calma depois. 
Irei dizer-vos as vantagens de 
saírem e as desvantagens de 
continuarem aqui em Nangua. 
Acredito que chagaremos a 
consenso”, prometeu.

Maior parte das famílias 
que se encontram acolhidas 
no centro transitório de Nan-
gua pertence à ultima vaga de 
deslocados provenientes dos 
distritos de Quissanga, Mui-
dumbe e Macomia, que che-
garam àquele local em meados 
de Agosto.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ERNESTO LOURENÇO

AS reclamações dos utentes de transporte público são 
sobejamente conhecidas pelas autoridades a todos os 
níveis. Neste momento falta somente partir para ac-
ções convista a conferir qualidade na viagem, bem 
como no acolhimento dos mesmos.

Pois, acontece que os utentes passam por várias 
dificuldades que se iniciam na paragem ou terminais. 
Nestes locais as condições de acolhimento deixam 
muito a desejar. Apenas alguns terminais têm instala-
ções condignas, ainda que a precisar de alguma inter-
venção. Mas, grosso modo as condições deixam muito 
a desejar.

O terminal de transporte do bairro do T3, por 
exemplo, funciona em local inapropriado, colocando 
os utentes numa situação de perigo pois, podem vir a 
ser atropelados.

Ademais, neste mesmo terminal, os utentes não 

partilham o mesmo espaço, sendo que ficam em pas-
seios de lados opostos. Sendo assim, a população fica 
vulnerável. Em dias de vento e chuva, os mesmos não 
têm onde se abrigar. Em caso de necessidades biológi-
cas, igualmente não têm onde satisfazer.

É assim que os utentes não se sentem acarinhados 
pelas autoridades, pois as condições para o seu acolhi-
mento não estão criadas.

Nos bairros em expansão a situação é igualmente 
preocupante, visto que os terminais também não tem 
nenhuma estrutura física capaz de acolher os utentes. 
Os utentes ficam expostos ao sol e a chuva. Será este 
procedimento correcto?

As paragens também não têm condições para o aco-
lhimento dos passageiros. Pode até parecer que esteja 
a pedir muito, mas existem aqueles locais com maior 
movimento que justificam alguma infra-estrutura físi-
ca.

No centro da cidade de Maputo houve uma cam-

panha no sentido de colocar alpendres nas paragens 
mas, infelizmente, nem todos os locais foram abran-
gidos. 

Sugiro que, numa primeira fase, as autoridades 
equipem os terminais com sanitários públicos e alpen-
dre com respectivos bancos. Pois, só quem é utente 
do transporte público sabe o que é permanecer muito 
tempo em pé a aguardar pelo transporte e por vezes 
doente.

Quantas vezes assistimos a pessoas a estenderem 
capulanas no chão porque doentes e sem forças para 
aguentar em pé enquanto não chega o transporte? É 
chegado o momento de pensar na comodidade dos ci-
dadãos, na oferta de serviços essenciais que confortam 
os passageiros. Houve tempos que nos abrigávamos 
junto às barracas, mas nem sempre é possível encon-
trar estas infra-estruturas para nos abrigarmos. Sendo 
assim, pede-se a quem de direito para que reveja esta 
situação.

Utentes dos transportes 
merecem outra sorte

VASCONCELO ANDRÉ

ESTOU ciente que o título deste texto 
fere algumas sensibilidades, sobretudo 
aqueles que ainda não estão ligados à rede 
de distribuição de energia fornecida pela 
Electricidade de Moçambique. Apesar 
deste desconforto, apresento a preocupa-
ção inerente à falta de iluminação pública 
porque esperançoso de que serão abran-
gidos e se vão ressentir deste problema, 
caso esta componente não esteja contem-
plada.

Caminhar na escuridão não é tarefa fá-
cil. Sou residente num dos bairros perifé-
ricos da cidade de Maputo. Quando fixei 
residência neste bairro, não havia sequer 
corrente eléctrica da rede nacional. Mas, 
depois de algum tempo beneficiamo-nos 
dela. Foi uma grande satisfação.

Mas, enquanto não tínhamos sido 
abrangidos, levávamos a vida normalmen-
te, a lua e o sol é que nos faziam compa-
nhia. Não se falava tanto da escuridão por-
que era o normal por conta desta realidade 
de iluminarmos as casas à luz da vela, lam-
parinas, candeeiros, etc.

A partir da altura em que nos chegou 
energia as coisas mudaram. As noites pa-
reciam muito escuras sempre que houvesse 
corte de energia ou se caminhasse a noite 
em locais sem iluminação pública. Algu-
mas ruas do meu bairro beneficiaram da 

iluminação pública e outras não.
Todavia, as ruas que se beneficiaram, 

os candeeiros já não iluminam, não se sa-
bendo ao certo o que está por detrás daque-
la situação. A verdade é que os mesmos 
deixaram de iluminar e estão a criar trans-
tornos enormes.

Alguns compatriotas, a título indivi-
dual, conseguiram candeeiros que estão a 
iluminar as suas ruas. Mas, tenho conheci-
mento que este serviço devia ser disponibi-
lizado pela empresa fornecedora. Mas, não 
o fazendo, os moradores decidiram ilumi-
nar as suas ruas.

Mas, o que fazer para que as ruas sejam 
iluminadas, particularmente as principais? 
Porque não se faz a reposição dos candeei-
ros que deixaram de iluminar? Será que 
não existe uma equipa destacada para a sua 
manutenção ?

Estimados leitores, a situação da ilumi-
nação pública é preocupante porque à es-
curidão juntam-se os “amigos do alheio”, 
que se aproveitam dela para fazerem as 
suas incursões e despojarem as suas víti-
mas. Até quando esta situação? Qual é o 
critério usado para ser elegível a ter can-
deeiros de iluminação pública.

É tempo de agir. A iluminação públi-
ca faz falta. Na ausência das autoridades 
policiais, a iluminação conforta os nossos 
corações pois ajudam a garantir alguma 
segurança.

Iluminar as
vias públicas

MARCOS ALMEIDA

OS cidadãos moçambicanos merecem 
um pouco mais do que se está a fazer no 
que diz respeito à transitabilidade das 
vias. Um pouco por todo o país reclama-
-se a transitabilidade das vias de acesso,
pois é por todos sabido que as mesmas
impulsionam o desenvolvimento.

Como garantir o desenvolvimento 
com estradas intransitáveis? Como é que 
o cidadão pode desenvolver nas condi-
ções actuais em que, mesmo adquirindo 
uma viatura, as despesas não se resumem 
somente na compra de combustível e ma-
nutenção rotineira da mesma.

Os automobilistas levam os seus 
veículos a reparação. A  manutenção da 
viatura é de pouca duração porque, com 
os buracos que compõem as estradas, as 
mesmas têm pouco tempo de vida útil.

Pequenas distâncias tornam-se 
maiores por conta das estradas que dei-
xam muito a desejar. As viaturas estão 
constantemente em aceleração para po-
der contornar os buracos, onde ainda é 
possível.

Sendo assim, sou de opinião que o 
Governo central deve tomar a dianteira 
na reabilitação e manutenção de estra-
das, pois parece haver insuficiências da 
parte das autoridades locais para res-
ponder a esta inquietação.

O princípio das autoridades é ser-
vir o povo. E o povo tem a obrigação 
de cumprir com as obrigações fiscais. É 
através destas obrigações fiscais que o 
Estado materializa os anseios da popu-
lação.

Mas, passa muito tempo que os cida-
dãos clamam pela melhoria das condi-
ções de transitabilidade. Há consciência 

de que as preocupações são várias e que 
não é possível satisfazer os cidadãos ao 
mesmo tempo. O mesmo acontece nas 
famílias em que não se consegue satis-
fazer todas as necessidades dos educan-
dos. Sendo assim, estabelece-se uma 
ordem de prioridades consoante os re-
cursos disponíveis.

Porém o mesmo não está a acontecer 
em relação às promessas que as autori-
dades fazem à população. Não estão a 
cumprir com a sua promessa. A questão 
de estradas vai de mal a pior. Houve vá-
rios pedidos mas nenhum deles está a 
ser satisfeito. 

Pois uma das consequências directas 
da intransitabilidade das vias é que fica 
difícil escoar os produtos das zonas de 
produção até aos mercados. Sendo as-
sim, o produto chega ao consumidor a 
preços altos por conta dos transtornos 

resultantes da degradação das vias.
As distâncias tornam-se longas por 

conta das vias de acesso. Na cidade de 
Maputo, por exemplo, os que vivem na 
periferia enfrentam sérias dificuldades 
para chegar à zona do cimento onde têm 
os seus postos de trabalho, etc.

O movimento das manhãs é no sen-
tido periferia-zona do cimento e no fim 
do dia o contrário. Esta é uma realidade 
sobejamente conhecida e a preocupação 
em relação ao tráfego também foi por 
várias vezes apresentado. Que soluções 
até agora foram encontradas? Todas as 
propostas não passam do papel. A única 
que se concretizou é a terceira faixa de 
rodagem na Avenida de Moçambique, 
no troço que vai de Benfica a Inhagóia. 
Sendo assim vale a pena pedir a quem 
de direito para que reveja esta situação, 
o povo está a sofrer.

Investir nas estradas

CELSO JOSÉ

O SAUDOSO Presidente Samora Machel 
apelidou as crianças de “flores que nunca 
murcham”. É neste pensamento positivo que 
procuramos conduzir as nossas vidas e edu-
car os nossos menores para que sempre man-
tenham o brilho, criando todas as condições 
para o seu desenvolvimento são e harmonio-
so. Esta é, igualmente, a aposta do Governo.

Por essa razão, tudo se deve fazer para 
seguir este legado tendo em conta que as 
crianças de hoje são o garante do futuro. 
Mas, como garantir esse futuro? Convido as 
famílias, de modo particular, a reflectirem 
seriamente neste assunto e resgatar alguns 
valores que estão a ficar perdidos por conta 
da dinâmica da vida.

Existem princípios que devem ser preser-
vados, independentemente das circunstâncias 
da vida e a dinâmica inerente ao desenvolvi-
mento. Saber distinguir o certo do errado, por 
exemplo, é uma capacidade que foi dada ao 
homem. Sendo assim, transporta consigo ao 
longo da sua vida.

Recentemente fiquei desapontado quan-
do, de regresso à casa depois de mais uma 
jornada laboral, me deparei com um grupo de 
crianças a discutirem.

Na verdade, tratava-se de dois grupos, 
sendo um de meninos e outros de meninas de 
aproximadamente seis a sete anos. O que me 
chamou atenção foram as palavras que esta-
vam a ser pronunciadas por estes grupos de 
menores. Tratava-se de palavras insultuosas 
que caracterizavam o homem e a mulher e, 
para a minha indignação, até mesmo a maldi-
zerem seus pais.

Custou-me acreditar no que estava a pre-
senciar, de tal modo que ignorei tudo e todos, 
e como pai e educador repreendi aquele com-

portamento e as palavras que estavam a ser 
pronunciadas em público.

Para o meu espanto, estas crianças pura 
e simplesmente olharam-me em reprovação 
às minhas palavras, pois mantiveram-se no 
mesmo lugar e ainda com aquela vontade de 
continuar com a conversa. Fiquei feliz por-
que fiz o meu papel de educador repreenden-
do aquele comportamento.

Depois desta repreensão, um pai e encar-
regado de educação que também caminhava 
na via pública lamentou o comportamento 
destes menores, tendo dito que aquele era o 
reflexo do que acontecia em casa. Pode ser 
que sim mas, alguns pais e encarregados de 
educação alegam que transmitem bons valo-
res e que a sociedade é que está doentia. Mas, 
esta sociedade é composta por famílias, que 
somos nós.

Igualmente, vezes há que no transporte 
público, por exemplo, alguns passageiros de-
senvolvem conversas destrutivas, sem levar 
em consideração o tipo de público que está 
no interior da viatura. Deste modo, desde 
crianças até adultos passam a acompanhar 
conversas que deviam ser desenvolvida nou-
tros fóruns e mais cedo se familiarizam com 
o desnecessário.

Sendo assim, é preciso recuar no tempo
e recordar que existem conversas, de modo 
particular de fórum íntimo, que somente de-
vem ser desenvolvidas em lugar apropriado, 
não que se esteja a perpetuar tabus, mas que 
simplesmente se transmite mensagem nega-
tiva. Por exemplo, contar a relação íntima do 
casal no transporte público é reprovável.

Falar de sexualidade a determinado gru-
po é construtivo porque se educa no sentido 
de conhecer os métodos de prevenção, etc. 
Por isso, eduquemos as crianças com bons 
valores. 

“É de pequeno
que se torce o pepino”

Acesse: https://t.me/Novojornal
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UNIVERSIDADE ROVUMA
DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO

Avenida 25 de Setembro, Caixa Postal 544, Telefax 26215738/9 Nampula-Moçambique

 ANÚNCIO DE CONCURSO 
Nº 07/DL/UniRovuma/2021

1. A Direcção de Licitação  vem nos termos dos arts.10 e 14 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, tornar público a todos interessados a

apresentarem propostas fechadas para os Concursos mencionados na tabela abaixo:

Ord. Objecto N° de 
Concurso 

Outras Informações

Validade Modalidade
Garantia 

Provisória/
MT

Custo do 
Caderno de 

Enc./MT
Data da 
Entrega

Data da 
abertura 

das 
propostas

Data da 
comunicação de 
posicionamento

1

Reabilitação 

do Lar 3 de 

Fevereiro

01/OBRAS/

DL/

UniRovuma/

2022

11/01/2022 11/01/2022 20/01/2022
90 Dias

Público
80.000,00 

Mts 2500,00MT
Até 8.30h 9.00h 10.30h

1. Local para consulta, esclarecimentos (72hs antes da submissão das propostas), obtenção de documentos de Concurso e entrega das

propostas:

Universidade Rovuma – Antiga Residencial da UP Nampula (Bloco Administrativo); Direcção de Licitação [endereço acima];

2. 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 nº5/2016 de 8 de Março.

Nampula, aos 17 de Dezembro de 2021

 Autoridade Competente

(Ilegível)
581

PUBLICIDADE

O 
MINISTRO da Ciên-
cia, Tecnologia e En-
sino Superior, Daniel 
Nivagara, destaca a 
importância da Inteli-

gência Artificial (IA) nos domí-
nios tecnológico, económico e 
social, pelo facto de moldar a 
actualidade e o futuro ao nível 
económico, social e digital, tra-
zendo consigo oportunidades 
para o desenvolvimento e para 
a inovação na industrialização. 

Nivagara falava no fórum 
Internacional sobre Inteligên-
cia Artificial e Educação, no 
painel subordinado ao tema 
“Promover a Utilização da In-
teligência Artificial em África”, 
o qual contou com a participa-
ção dos ministros homólogos
dos países africanos.

O ministro saudou a Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) pela organi-
zação do evento, pelo facto de 
possibilitar o debate de ideias, 
partilha de experiências e boas 
práticas em torno de temáticas 
candentes da actualidade, a In-
teligência Artificial.

Segundo Nivagara, este fe-
nómeno, ainda que incipien-
te, emerge de forma sólida em 
África, sendo que na área da 
Educação a IA irá transformar 
este sector de actividade no 
quesito das ferramentas peda-
gógicas, formas de aprendiza-
do, acesso ao conhecimento, 
formação dos professores, en-
tre outros. 

“Acreditamos, igualmente, 
que esta revolução, que se an-
tevê para o sector da Educação, 
implicará a necessidade de se 
redefinir políticas e estratégias 
atinentes, assim como princí-
pios éticos para enquadrar as 
mudanças decorrentes desse 
avanço tecnológico para o con-
tinente africano”.

Considerou oportuno e 

Ministro Nivagara 
destaca importância 
da Inteligência Artificial

estratégico que os países afri-
canos aprendam uns dos ou-
tros e colham também ex-
periências internacionais 
relativas ao desenvolvimen-
to e implementação da IA.   
Entretanto, disse que há que 
se fazer a promoção, para uma 
maior adopção e disseminação 
de boas práticas de utilização e 
outros aspectos de regulamen-
tação nos países africanos.

Aliás é convicção do minis-
tro Nivagara que em Moçam-
bique, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) possui um papel im-
portante para a promoção da 
formação ou desenvolvimen-
to de competências ligadas à 
IA nos processos de ensino e 
aprendizagem (PEA) e de ges-
tão universitária como parte 
da transformação digital e da 
modernização das instituições 
que prestam serviços no ensino 

superior.
No que tange à Educação, 

Nivagara alerta para a necessi-
dade de o continente aperfei-
çoar os mecanismos de como 
usar a IA para melhorar os 
sistemas de gestão do ensino 
e métodos de aprendizagem, 
assegurando, em simultâneo, a 
equidade e inclusão de grupos 
sociais considerados vulnerá-
veis. 

“Devemos, como países 
africanos, estar preparados 
para tirar os melhores benefí-
cios da revolução que será pro-
porcionada pela IA, de modo 
a podermos participar como 
actores activos, e não apenas 
como expectadores, consumi-
dores da tecnologia em refe-
rência”, sublinhou.

A Inteligência Artificial  
possui um papel de relevo 
na potenciação dos proces-
sos produtivos, no quadro da 

Há necessidade de promover a utilização da Inteligência Artificial 

VINTE e cinco raparigas foram formadas 
esta semana, na província de Maputo, em  
uso de tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC), para lidar com o programa 
windows e introdução aos pacotes word, 
excel, power point e internet. 

Trata-se do segundo grupo de alunas de 
diferentes instituições de ensino técnico e 
secundário contempladas no projecto do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES) através da Direcção de 
Sistemas de Informação, Estudos e Projec-
tos, em coordenação com o Centro Nacio-
nal de Biotecnologia e Biociências (CNBB). 

Assim, 50 raparigas da cidade e provín-
cia de Maputo foram treinadas com o pro-
pósito de dominar as novas tecnologias de 
informação e comunicação.

A capacitação contou com o apoio da 
UNESCO com o objectivo de empoderar a 
mulher no uso das TIC e, uma vez prepara-
da, inserir-se na sociedade de informação 
e, por esta via, concorrer para a equidade 
do género, visto que as plataformas elec-
trónicas desempenham um papel crucial 
na sociedade contemporânea e apoiam os 
processos de tomada de decisão, educação, 
investigação, produção, entre outros.

Mais raparigas 
treinadas em TIC

Raparigas exibem certificado de formação em TIC

VACINAS de reforço podem ajudar a conter a dissemi-
nação da Covid-19, contanto que as pessoas mais ne-
cessitadas de protecção também tenham acesso a elas, 
disse o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
na terça-feira.

“É uma questão de priorização. A ordem importa. 
Dar reforços a grupos com risco baixo de doenças gra-
ves ou morte simplesmente ameaça as vidas daqueles 
com risco alto que ainda estão esperando as suas do-
ses primárias por causa de restrições de suprimento”, 
disse o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, num “briefing” virtual.

“Por outro lado, dar doses adicionais às pessoas 
com risco alto pode salvar mais vidas do que dar doses 

primárias àqueles com risco baixo”. 
Ele ressaltou que o surgimento da variante Ómi-

cron levou alguns países a iniciarem programas de 
vacinas contra Covid-19 de reforço para todas as suas 
populações adultas, enquanto pesquisadores carecem 
de indícios sobre a eficácia dos reforços contra esta va-
riante.

Tedros referiu que 77 países já relataram casos da 
nova variante do vírus SARS-CoV-2.  “A realidade é 
que a Ómicron provavelmente está na maioria dos paí-
ses, mesmo se ainda não tiver sido detectada. A Ómi-
cron está a disseminar-se a um ritmo que não vimos 
com nenhuma variante anterior”, disse.

A OMS receia que as pessoas estejam a minimizar  a 

Ómicron por considerá-la amena.
“Certamente, aprendemos a esta altura que su-

bestimamos este vírus por nossa conta e risco. Mesmo 
que a Ómicron, de facto, cause doenças menos graves, 
o número imenso de casos poderia sobrecarregar mais
uma vez os sistemas de saúde despreparados”, disse.

Mike Ryan, o principal especialista em emergências 
da OMS, disse que o pico desta onda de infecções ainda 
está a “algumas semanas” de distância, dada a prolife-
ração muito rápida desta variante. 

Kate O’Brien, especialista em vacinas da +++OMS, 
disse que pessoas não vacinadas têm que ser a priori-
dade, já que estão a pressionar os sistemas de saúde. 
-(SWISSINFO) 

DISSEMINAÇÃO DA COVID-19

Vacinas de reforço 
podem ajudar a conter pandemia 

UM novo estudo de cientistas defende 
que a decisão de eliminar Plutão da lista 
de planetas do Sistema Solar deve ser re-
vogada. 

O corpo celeste deixou de ser consi-
derado planeta pela União Internacional da 
Astronomia (IAU) em 2006 e passou a ser 
classificado por planeta-anão.

Ele cumpre dois dos critérios para ser 
enquadrado como planeta, mas não um ter-
ceiro, o de ter uma órbita livre.

A IAU tem uma definição muito rigo-
rosa da palavra “planeta”, tem de orbitar o 
Sol, estar desobstruído, ter massa suficiente 
para ser esférico e vizinhança em torno da 
sua órbita.

A definição exclui Plutão, contudo, um 
novo documento reforçou as propostas de 
inclusão deste corpo celeste, com uma aná-
lise aprofundada dos critérios da IAU, uma 
vez que não se baseiam na ciência. “São 
baseados em folclore (sabedoria popular), 
incluindo astrologia”, sustentam os inves-
tigadores, citados pelo Science Alert.

Sob estas restrições, apenas oito corpos 
no Sistema Solar podem ser considerados 
planetas, nomeadamente Mercúrio, Vénus, 
Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Nep-
tuno.

O principal parâmetro que levou a União 
Internacional da Astronomia a eliminar 
Plutão da lista de planetas é o facto de não 
ser capaz de conduzir a sua própria órbita, 

pois depende de outros corpos celestes para 
influenciar o seu trajecto, como Neptuno e 
vários objectos do Cinturão de Kuiper.

Cientistas da Universidade da Florida li-
derados por Phillip Metzger entendem que 
o organismo devia mudar esta condição
para um outro detalhe mais importante pelo
facto de o corpo celeste em causa ser, ou já
ter sido, geologicamente activo.

Metzger, o principal autor do artigo 
científico publicado na Icarus, também ba-
seia o seu argumento no facto de as novas 
tecnologias estarem a descobrir cada vez 
mais planetas dentro e fora da galáxia, pelo 
que, em breve, será necessário um sistema 
de classificação mais robusto.

“Há uma explosão no número de exo-
planetas descobertos na última década e 
isso vai aumentar. Temos um motivo para 
criar uma taxonomia melhor, deve-se re-
solver este problema antes de chegarmos 
mais longe com esta situação”, justificou.

Nos últimos cinco anos, a equipa reali-
zou uma revisão aprofundada dos últimos 
400 anos de literatura científica sobre pla-
netas e descobriu que, ao longo do tempo, 
a definição estabelecida por Galileu Galileu 
nos anos 1630 foi sendo substituída.

Na altura, Galileu argumentou que os 
planetas são objectos feitos de elementos 
que mudam ao longo do tempo ou, como 
os investigadores o interpretam, geologica-
mente activos

Cientistas querem 
que Plutão volte 
a ser planeta

4.ª Revolução Industrial. A 
educação tem um papel fun-
damental na preparação de 
quadros para as profissões do 

futuro, que serão caracteriza-
das pelo uso massivo de tec-
nologias digitais emergentes, 
incluindo a IA.

Acesse: https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

15Sábado, 18 de Dezembro de 2021

PUBLICIDADE

18 de Dezembro de 2021

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

“O sentimento não se descreve, demon-

stra-se”.

- Jay-z, músico, activista e empresário

cultural norte-americano.

QUARTO CRESCENTE - Será amanhã, às 6.46 horas

00.00-   MÚSICA 

02.00-   UM ESPECTACULO

04.00-   MUSICA 

04.57-   HINO NACIONAL 

05.10-   MUSICA

05.45-   UMA DATA NA HISTÓRIA

05.50-   MUSICA

06.00-   NOVA VIDA, NOVO  LAR    

08.00-   MUSICA 

08.30-   EDUCAÇÃO FINANCEIRA

08.40-   MUSICA

09.10-   LINHA DIRECTA

11.10-  TURMA DA ALEGRIA 

12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12.02-   MAGAZINE DESPORTIVO

12.20-   BOLETIM  METEOROLÓGICO

12.30-   JORNAL DA TARDE 

13.00-   INFORMATIVO CORONAVIRUS

13.30-   MUNDO SEM SEGREDOS

14.10-   MUSICA 

15.00-  TARDE DESPORTIVA 

17.00-  MUSICA

18.10-  HORA DO SOLDADO

19.00-  SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19.02-  MAGAZINE DESPORTIVO

19.20-  BOLETIM METEOROLÓGICO

19.0-  JORNAL DA NOITE

20.00-  INFORMATIVO CORONAVIRUS

20.30-   ZONA QUENTE 1ªPARTE

21.10-   ZONA QUENTE 2ªPARTE

22.00-   MUSICA          

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

PREIA-MAR - Às 03.27 horas e às 
15.42, com 3.23 e 3.41 metros, respec-
tivamente   

BAIXA-MAR - Às 09.32 horas e às 
21.55, com 1.02 e 0.93 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

32/26

VILANKULO

32/25

TETE

42/26

QUELIMANE

35/25

NAMPULA

36/23

PEMBA

31/25
LICHINGA

29/15

BEIRA

33/24

XAI-XAI

35/24

CHIMOIO

37/21

MAPUTO

32/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06.05- DESENHOS ANIMADOS: CHAVES 
EPISÓDIOS: 34 E 35

07.00- BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO 

09.00- CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS 
DIRECTO

09.30- CONVERSAS EM CASA 
DIRECTO

10.00- TOP FRESH 

11.00- 3600 SEGUNDOS  

12.00- REPLAY DIRECTO

13.00- JORNAL DA TARDE DIRECTO

14.00- PELA LEI & ORDEM PROGRAMA 
Nº 346

14.30- TENDA DA JUSTIÇA 

15.15- AGORA NÓS:  “MADODAS E 
MASSUNGUCATES” 

16.15- OFICINA DO DESPORTO 
REPETIÇÃO

17.00- VIBRAÇÕES GRAVADO

18.15- ESPECTÁCULO ARTE NO QUIN-
TAL: ALFA THULANA 

19:30- SOJOGO: 51ª EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 

E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 

20:00- TELEJORNAL DIRECTO

21:00- PROGRAMA “STOP VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA” PROGRAMA 

Nº 12

22:00- ESPECTÁCULO MUSICAL: “MO-

MENTS OF JAZZ”  

02:00- CONVERSAS AO SUL 

03:30- VIBRAÇÕES REPETIÇÃO

04:45- TENDA DA JUSTIÇA REPETIÇÃO

05:30- PELA LEI & ORDEM REPETIÇÃO

06:00- HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Faz saber que pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de TRINTA DIAS, citando a ré CASA SALVADOR, LDA, 
com último domicílio conhecido na Rua 3 de Fevereiro, nº 16, na cidade de 
Nampula, ora ausente em parte incerta do país para, no prazo de 20 (VINTE) 
DIAS, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, contestar, 
querendo, a Acção Reivindicação de Propriedade nº 35/2021-P, que por 
esta Secção lhe move a autora INTER-HOUSE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIO, 
LDA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais 
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação importa a 
condenação do pedido para todos efeitos legais.

Para constar lavrou-se este edital e mais dois de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares determinados por lei.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele

Verifiquei
O Juiz de Direito

João de Almeida F. Guilherme
12958 

O
S vencedores da 33.ª 
edição do Ngoma 
Moçambique, con-
curso de música mo-
çambicana anual-

mente organizado pela Rádio 
Moçambique (RM), foram 
ontem premiados, em sessão 
de gala havida no Centro Cul-
tural da Universidade Eduar-
do Mondlane, em Maputo. 

O maior galardão, avalia-
do em 180 mil meticais, foi 
para Valter Mabas, autor da 
música “Cherry”, que não 
podendo estar no evento foi 
representado pelo colega de 
profissão Stewart Sukuma.  

Na mesma noite o artista 
Gestácio Fernandes, com a 
música “É Só Você”, ganhou 
Prémio Melhor Canção, ava-
liado em 140 mil meticais, 
mesmo valor do cheque para 
Canção Mais Popular, catego-
ria conquistada por Mr. Kuka, 
com “Dá ou Não Dá”. 

O Prémio Melhor Voz, de 
100 mil meticais, foi atribuído 
a Lourenço Júnior, intérprete 
da canção “Paixão”, antes de 

se anunciar que Mr. Nhun-
gué, através da música “Cabo 
Delgado”, conquistou, depois 
de cinco finais, o Prémio Te-
mático, recentemente criado 
pela RM. 

Quem também arrecadou 
100 mil meticais foi a canto-
ra Mingas, uma das primeiras 
vencedoras do Ngoma, nos 
anos 1980, ao ser reconhecida 
com o Prémio Carreira, de-
pois de se saber que a artista 
Helena Rosa leva para casa 85 
mil meticais, ao ganhar o Pré-
mio Revelação.

A final do Ngoma Mo-
çambique 2021 contou com 
actuações dos finalistas Isaú 
Meneses, Helena Rosa, Mr. 
Nhungué, Sheila Jesuíta, Vi-
ttó, Nhellety, Kota Carmo-
na, Domingas Marisa, Berias 
Masseque, Isis Mavota, Ges-
tácio Fernandes e Nilza Maja-
que, nomeadamente, acom-
panhados pela Banda RM.

Este ano foram inscritas 
204 canções, sendo apuradas 
60 canções, das quais doze fi-
nalistas.

Premiados vencedores
do Ngoma-2021

Finalistas do Ngoma ao ritmo de “É Só Você”, de Gestácio Fernandes

“SUICIDARAM a Sara: Uma 
Viagem pelo Sofrimento Psí-
quico das Mulheres Vítimas da 
Violência de Género” é o título 
do livro de estreia da psicóloga, 
activista e docente Stella Ma-
nhiça Langa, lançado há dias 
na cidade de Maputo.  

A obra aborda os desafios 
enfrentados por milhares de 
mulheres moçambicanas e 
procura mostrar o impac-
to dos mesmos na sua vida 
mental, tendo como ponto 
principal a violência baseada 
no género.

Neste sentido, Stella Langa 
inspirou-se em acontecimen-
tos da vida real para  evidenciar 
que a violência contra mulhe-
res é perpetrada por pessoas de 

ambos os sexos. Segundo ela, 
esta violência inicia na família 
e transcende para a sociedade 
em geral que, por seu turno, 
propicia a subjugação, anu-
lação de direitos e sofrimento 
psíquico da mulher.

Apesar de se basear na per-
sonagem Sara, a autora aborda 
a vida de 35 mulheres que par-
tilharam as suas experiências, 
emoções e sentimentos com 
o mundo, tendo, conforme se
nota nos agradecimentos, da-
dos colhidos nas penitenciárias.

Segundo a activista social 
Fátima Mimbire, que assina o 
prefácio, Stella Langa quebra 
diversos tabus como a cópula 
não consentida entre um casal, 
quando está generalizada nas 

famílias a ideia de não existir 
abuso sexual entre parcei-
ros. Refere ainda que a autora 
transcreveu a dificuldade de 
ser mulher num país empobre-
cido como Moçambique, onde 
o casamento é visto como es-
cape à pobreza. 

“A depressão não é um ca-
pricho, coisa de fracos como 
se diz. Ela é resultado de más 
experiências do passado, como 
traumas, violência infantil, 
bullying, divórcio (sobretudo 
se for litigioso), relacionamen-
tos difíceis, entre outras situa-
ções que trazem angústias e 
tristezas”, escreveu. 

Por seu turno, o psicólogo 
Rómulo Muthemba, no posfá-
cio, disse que a autora fala so-

ATRAVÉS DO LIVRO “SUICIDARAM A SARA”

Stella Manhiça Langa combate
violência baseada no género

bre coisas “pesadas” de forma 
leve e tranquila, tanto que o tí-
tulo reflecte uma preocupação 
com “o sofrimento, a violência 
e o anulamento do outro”.

“As Saras não morrem so-
zinhas, elas levam junto a so-
ciedade doentia que, pregada 
nas redes sociais, no conforto 
da nobreza ou no sufoco da mi-
séria se esconde de ser gente de 
verdade”, avançou. 

Stella Langa é licencia-
da em Psicologia Social e das 
Oganizações Sociais e Mestre 
em Direito pela Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), 
onde lecciona os cursos de Psi-
cologia e de Desenvolvimento 
e Educação de Infância. 

Como activista dos direi-
tos humanos trabalhou na Liga 
Moçambicana dos Direitos 
Humanos, colaborando com 
os Departamentos Jurídico, de 
Monitoria Prisional e de Tráfi-
co de Órgãos e Partes do Corpo 
Humano.

“ELLPUTOLOGY”, o primeiro trabalho dis-
cográfico a solo de Ellputo, lançado há dias 
em Maputo, procura resgatar a veia hip-
-hop que aos poucos se desvanece no mú-
sico. Ellputo é nome artístico de Etivaldo
Victorino Joaquim.

Com o disco, cujo nome é uma referên-
cia à uma espécie de ciência dedicada ao es-
tudo da arte de Ellputo, propõe outros rit-
mos e não o hip-hop, o seu estilo habitual.

É uma reunião de seis músicas: “Swa Ni 
Fanela”, Can’t Get Away”, “Matilwene”, 
“Halifa”, “Sivale” e “You Know”, do esti-
lo amapiano, que junta vozes de artistas em 
ascensão e já notáveis no panorama musical 
moçambicano. 

A presença que não passa despercebida 
é de Mano Tsotsi, que reveste o projecto de 
um liricismo um tanto quanto cómico, a 
sugerir o lado mais despojado da vida. Ano-
tam-se ainda as vozes singulares de Radjha 
Ali e Bruna Mendes, bem como do Blanco, 
que, conforme acima referido, resgata a 
veia que aos poucos se desvanece no artista.

Mano Tsotsi, o único interveniente no 
CD presente no local, disse ter sido uma 
experiência muito boa e não esperava fa-
zer parte de um trabalho de um dos maio-
res produtores do nosso país. “Antes de ser 
meu amigo, já era meu ídolo e sempre tive 
um sonho de cantar nas instrumentais pro-
duzidas por ele e hoje esse sonho tornou-se 
realidade”, enfatizou.

As presenças artísticas no “Ellputology” 
transcendem a voz. Vasco Cuinica, com as 
magias do baixo e Sílvio Ferrão, com a devi-
da singularidade da guitarra tornam o pro-

D “Ellputology” resgata 
a veia hip-hop de Ellputo

jecto mais maduro e emprestam a identidade 
moçambicana através de sonoridades locais. 

A EP também vale por trazer as línguas mo-
çambicanas Xichangana e Emakwua,  reivindi-
cando a moçambicanidade neste que é o ritmo 
do momento no mundo, o amapiano.

O projecto está nas plataformas digitais e 
contou ainda com os préstimos dos artistas Hot 
Blaze e Já Roley.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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AMÉRICO ANTÓNIO 
FORTUNA

(Missa de 6 meses)

Sua esposa Adelina Chemane e filhos 
Tonimingos, Ivan, Emmanuel e Américo Jr. comunicam a 
realização de missa de 6 meses em memória do falecido 
AMÉRICO ANTÓNIO FORTUNA, ocorrido no dia 19/6/2021. 
A missa se realiza hoje, dia 18/12/2021, na Paróquia Santo 
António da Polana, às 18.00 horas. Paz à sua alma.

12967

SÉRGIO VIEIRA

FALECEU

A família Couto, ao tomar conhecimento da morte 
do seu amigo SÉRGIO VIEIRA, um patriota nacio-
nalista, com obra feita pelo nosso país, intelectual 
com vasta cultura, escritor entre outros méritos 
reconhecidos, transmite à sua família sentidos pê-
sames e condolências.

12946

EUGÉNIO 
GERENTE

FALECEU

A Direcção, Departamento de 
Administração e Recursos Humanos e todos fun-
cionários da Agência de Informação de Moçambique 
comunicam com profunda mágoa e consternação o 
falecimento do Sr. EUGÉNIO GERENTE, ex-Director 
Administrativo, reformado, desta instituição, ocor-
rido no dia 16/12/2021, no HCM, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 18/12/2021, às 10.00 
horas, no Cemitério de Michafutene. À família en-
lutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

11708

EUGÉNIO 
GERENTE

FALECEU

José Zefanias Chiconele, Administrador Delegado 
da Sociedade Alvorada, Lda, e sua esposa Cristina 
Fernando Cavele, Chefe de Secretaria e professora 
do Liceu Alvorada comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento de EUGÉNIO GERENTE, 
PCA da Sociedade Alvorada, Lda, vítima de doença, 
ocorrido em Maputo, no dia 16/12/2021, cujo velório 
e funeral se realizam hoje, sábado, dia 18/12/2021, 
às 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz 
à sua alma.

12943

MÁRIO
DA CONCEIÇÃO 

JOÃO
(MARITO)

FALECEU

A família Cumbe comunica com profunda dor e 
consternação o falecimento do seu ente querido 
MÁRIO DA CONCEIÇÃO JOÃO (Marito), ocorrido no 
dia 15/12/21, na cidade de Chimoio, Manica, vítima 
de doença, cujo funeral terá lugar no dia 20/12/21 
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene (Zona 
Maometana), em Maputo, antecedido de missa de 
corpo presente, às 8.00 horas, na Paróquia de S. 
Francisco de Assis do Infulene. Paz à sua alma.

EUGÉNIO 
GERENTE

FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade Alvora-
da, Lda, Direcção e funcionários do Liceu Alvorada 
comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento de EUGÉNIO GERENTE, PCA da Socie-
dade Alvorada, Lda, vítima de doença, ocorrido em 
Maputo, no dia 16/12/2021, cujo velório e funeral se 
realiza hoje, sábado, dia 18/12/2021, às 10.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

12943

AUGUSTA XAVIER 

RIBEIRO

FALECEU

A APAMO - Associação dos Pro-
dutores de Açucar de Moçambique tomou com 
profunda dor e consternação, conhecimento do 
desaparecimento físico da Srª AUGUSTA XAVIER 
RIBEIRO, esposa do Sr. Arnaldo Ribeiro, vítima 
de doença, cuja cerimónia de memória teve lugar 
na quarta-feira, dia 15/12/2021, no Indy Village. 
A APAMO endereça à família enlutada as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

12974

EDITE ELISA LEONOR 

MENDES GOMES

FALECEU

O Sector de Abastecimento de Águas 
do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos comunica com profunda mágoa e cons-
ternação o falecimento da Srª EDITE ELISA LEONOR 
MENDES GOMES, sogra do seu colega, o Exmo Sr. 
Hélio Banze, Secretário Permanente do MOPHRH, 
ocorrido no dia 15/12/2021, na África do Sul, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar. À 
família enlutada apresentam sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

11705

LAURINDA OMAR 

ANTÓNIO
(19/1/1927 - 16/12/2021)

FALECEU

Seus netos Lita, Xandinho, Mandinho, 
Zarita, Gegé, Edson, Xuxa, Laura, Tânia, São, Dalila (em 
memória), Afonso (em memória), Calhambeque, Bibí, Be-
cas, Choquinha, Júnior, Júnior, Evandro, Miguel e Vânia, 
sobrinhos Olga, Adolfo, Ismael e Gil, bisnetos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu ente querido LAURINDA
OMAR ANTÓNIO, ocorrido na sua residência, em Nampula,
no dia 16/12/2021, cujo funeral se realiza em data a anun-
ciar. Que a sua alma descanse em paz.

11714

SÉRGIO 

VIEIRA

FALECEU
ANTIGO GOVERNA-
DOR DO BANCO DE 

MOÇAMBIQUE

1941 – 2021
É com profunda dor e consternação que o Conselho de 
Administração do Banco de Moçambique comunica o fale-
cimento do antigo Governador do Banco de Moçambique 
Sérgio Vieira, ocorrido no dia 16/12/2021, por motivos de 
doença, na África do Sul, onde se encontrava internado e a 
receber cuidados médicos. Sérgio Vieira foi Governador do 
Banco de Moçambique após a Independência, no período 
de 22/4/1978 a 28/12/1981. Durante o tempo em que esteve 
na instituição, Sérgio Vieira destacou-se como um gestor 
abnegado, comprometido com o objectivo de garantir a es-
tabilidade económico-financeira do país e com o bem-estar 
da instituição e dos seus colaboradores, fazendo com que 
granjeasse admiração, respeito e consideração de todos. 
O Conselho de Administração em nome de todos os tra-
balhadores do Banco de Moçambique endereça à família 
enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

RICARDO 

FERNANDO NGUILA 

PACULE

FALECEU
Sua esposa Luísa Manhique, filhos Her-
mes, Hélder, Amílcar, Sílvia, Sónia, Hermenegildo, Júlia, 
Sílvio, Nelson e Izalia, genros, noras, netos e demais fami-
liares comunicam com profunda mágoa o desaparecimento 
físico do seu ente querido RICARDO FERNANDO NGUILA 
PACULE, ocorrido no dia 16/12/2021, vítima de doença, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam às 11.00 horas do 
dia 18/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de 
velório na sua residência, no bairro do Jardim. Paz à sua 
alma. Apela-se a observância das medidas do protocolo 
sanitário contra a Covid-19.

12970

RICARDO FERNANDO 

NGUILA PACULE
(Avô Paculinho)

FALECEU
Sua noras, Rosa, Ivone, Josefa, Carlota, 
Idayate e Cláudia, genro Manuel, netos 
Elsa, Amanda, Sheila, Enio, Eben, Eddy, 
Hendrick, Maura, Edna, Kanicia, Khelsil, Maite, Kaylane, Kaya-
ne, Messi, Nikywe, Ícaro, Gracinha, Yanick e Kaylen comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico 
do seu ente querido RICARDO FERNANDO NGUILA PACULE, 
ocorrido no dia 16/12/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 
18/12/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, ante-
cedido de velório, na sua residência, no bairro do Jardim. Não 
há dor maior do que ter de dizer adeus a quem amamos, nem 
saudade tão eterna como aquela que nasce com luto, portanto 
oramos a Deus para que lhe conceda o eterno descanso. Até 
sempre, avô Paculinho.         12970

LAURINDA OMAR 

ANTÓNIO
(19/1/1927 - 16/12/2021)

FALECEU

Seus filhos Cândido Mabica, 
Lúcio Mabica, Afonso Mabica, Rosária Mabica 
e Matilde Mabica, netos, bisnetos e demais fa-
miliares comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do seu ente querido 
LAURINDA OMAR ANTÓNIO, ocorrido no dia 
16/12/2021, na sua residência, em Nampula, cujo 
funeral se realiza em data a anunciar. Que a sua 
alma descanse em paz.

11714

RICARDO FERNANDO PACULE
FALECEU

A Direcção do Colégio Kitabu, professores, trabalhadores e toda 
a comunidade escolar em geral comunicam com profunda má-
goa e consternação o falecimento do Sr. RICARDO FERNANDO 
PACULE, ex-trabalhador e pai da Srª Sílvia Augusta de Assunção 
Pacule, ocorrido no dia 16/12/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 18/12/2021, 
no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório às 8.00 horas, 
na sua residência, sita no bairro do Jardim. Paz à sua alma.

11716 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

AS duas palavras “onde” e “aonde” 

parecem ter o mesmo sentido para 

algumas pessoas, por isso usam uma ou 

outra sem nenhum problema. Porém, 

elas têm significado diferente e devem ser 
usadas em contextos distintos. Vejamos 

estas duas frases enviadas por um leitor 
à “Da Consulta à Gramática”: “Aonde vai 

o chefe tão apressado” e “onde vai o chefe
tão apressado”, qual delas é correcta?

A gramática da língua portuguesa refere 
que “aonde” e “onde” são, à semelhança 
de “quando”, “como”, “por que” e “donde”, 
advérbios interrogativos utilizados nas 

interrogações directas ou indirectas, 
tendo em conta as circunstâncias de lugar, 

modo, causa e tempo. Quando falamos 
de advérbios referimo-nos a palavras que 
modificam um “verbo”, “adjectivo” ou um 
outro “advérbio”. 

Exemplos:

• O bebé chorou bastante quando

a mãe foi ao mercado. (o advérbio

“bastante” usado com o verbo

“chorar”.

• Esta criança é muito inteligente (o

advérbio “muito” é ” usado com o

adjectivo “inteligente”).

• Ele anda bem devagar, assim não

chegará a tempo de fazer a prova.

(O advérbio “bem” ” usado com o

um outro advérbio “devagar”).

• A Filipa recebeu mal a informação

da doença da sua avó. (advérbio

“mal”,  usado com o verbo 

(“receber”)

Tal como é do nosso conhecimento, a 

gramática da língua portuguesa organiza 

as palavras em dez classes, segundo a 

função de cada uma. Trata-se das classes 
gramaticais, das quais os advérbios fazem 
parte, com a função de  modificar, regra 
geral, o verbo. Os exemplos ilustram, 

também, casos em que o advérbio modifica 
outros grupos de vocábulos, que não 
sejam os verbos. As classes e função das 
classes gramaticais neste idioma poderá 

ser tema de outras “Consultas à Gramática, 

nas futuras edições. Agora retornemos aos 
advérbios “onde” e “aonde”.

O contexto em que estas palavras 

devem ser usadas é distinto, embora 

ambas sejam advérbios.  O vocábulo 

“onde” deve ser utilizado em casos em 

que se pretende referir a um lugar físico 
ou transmitir a ideia de permanência de 

determinado local. Exemplos:

- O bairro onde resido já tem energia

eléctrica.

- O Matias não se lembra do nome da

universidade onde estudou!

- A casa onde os meus avós viveram

ruiu…

- Aquele edifício branco é onde funciona
o Ministério da Educação.

Contudo, quando se trata da palavra

“aonde”( Resultado da união da preposição 

“a” com o vocábulo “onde”) , deve-se ter, em 

mente, a ideia de movimento e não de um 

lugar físico. Vejamos: 
- Que silêncio! Aonde foram as crianças

?

- O local aonde vamos de férias não

conheço.

- Isabel, aonde estives ontem que te

procurei incansavelmente?!

- Amiga, aonde eu for  levar-te-ei no meu

coração…

Na construção frásica, a gramática 
refere que estas palavras podem ser 
substituídas por outras, para evitar a sua 

repetição  no texto. Por exemplo, “onde” 
pode ser substituído por “em que” e 
“aonde” por “a que” ou “ao qual”. 

- Na escola onde as minhas crianças

estudam não há carteiras!/- Na escola em 

que as minhas crianças estudam não há 

carteiras!

- O local aonde foram os colegas é

assim tão longe?/ - O local ao qual foram os 

colegas é assim tão longe?

Concluindo, tendo em conta o exposto, 

a regra é que “onde” só deve ser usado 
quando pretendemos  fazer referência a 
lugares fixos, enquanto “aonde” indica a 
ideia de movimento. Para evitar falhas, 
na hora da escrita, é só tentar substituir o 
referido advérbio pelo pronome relativo 
inerente. Portanto, destas duas frases: 
“aonde vai o chefe apressado” e “onde vai 
o chefe tão apressado”, é a primeira, cujo
advérbio expressa a noção de movimento.

“Onde” ou “aonde” vai tão apressado!

Ac t iv i d a d e

“ÁGUA” é o tema de um con-
curso de crónicas organizado 
pela Feira do Livro da Beira 
(FLIB 2021), da Fundza Li-
vreiros, que visa reflectir à 
volta da importância deste 

precioso líquido no contexto 
das mudanças climáticas em 
Moçambique e no mundo.

O concurso, que encer-
rou há dias, recebeu crónicas 
de diversos estudantes ma-

triculados numa instituição 
de ensino superior no país, 
sendo que o vencedor será 
conhecido a 15 de Janeiro 
próximo.

Até lá, o júri tem a missão 

A 
ESTUDANTE Lídia Fe-
liciano Mbenhane, da 
Universidade Pedagó-
gica (UP) de Maputo, é 
a grande vencedora da 

18.ª edição do Prémio Eloquên-
cia Camões, cuja final teve lugar 
há dias na cidade de Maputo. 

Lídia Mbenhane frequenta o 
curso de licenciatura em Edu-
cação e Assistência Social e, no 
seu discurso, abordou a situação 
da mulher na província de Cabo 
Delgado e, de modo geral, em 
Moçambique.

Na sua oratória, a estudante 
fez um alerta para as dificulda-
des, preconceitos e violência que 
continuam a marcar o quotidia-
no da mulher, bem como apelou 
para que a sociedade moçambi-
cana se mobilize no sentido de 
criar as condições para ela ver a 
sua dignidade e direitos reco-
nhecidos e protegidos.  

Em segundo e terceiro lugar 
ficaram Brígida Nhavene e Aureu 
Luís Armando, da UP de Maputo 
e da Universidade Eduardo Mon-

A ESCOLA de  Artes Xiluva está 
encerrar as actividades regulares 
do ano, este final de semana, na 
cidade de Maputo, com a apre-
sentação de dois concertos mu-
sicais que tem como protagonis-
tas os seus alunos. 

Neste sentido, todos os cami-
nhos vão dar, às 10.00 horas de 
hoje, ao Jardim dos Professores, 
onde todos os alunos da Xiluva 
exibirão as suas habilidades com 
o piano, guitarra e violino. Ain-
da hoje, a pequenada encantará o
público com dança e declamação
de poesia.

A realização do concerto no 
Jardim dos Professores, segun-
do a fundadora da Xiluva, Melita 

Matsinhe, visa dar continuidade 
à ideia de levar a arte aos espaços 
verdes da cidade e província de 
Maputo. 

Este encontra acontece de-
pois de na noite de ontem, as 
crianças da Xiluva terem conver-
gido instrumentos como piano, 
guitarra e canto, na na Sala VIP 
da Biblioteca Nacional de Mo-
çambique.

A Escola de Artes Xiluva Artes 
foi fundada em 2013 pela pianista 
e poeta Mel Matsinhe. Para além 
de aulas de música, promove 
anualmente o concurso infantil 
de literatura “Flores Que Nunca 
Murcham” e o festival da criança 
Njingiritane.

DISCURSO DE ORATÓRIA PROMOVIDO PELO “CAMÕES”

Prémio Eloquência vai
para Lídia Mbenhane

dlane (UEM), respetivamente. 
O júri ainda decidiu atri-

buir uma Menção Honrosa a 
Paciência Armando Sitoe, es-
tudante do curso de licencia-
tura em história, na Universi-
dade Pedagógica de Maputo.

A grande final do Prémio 
Eloquência Camões deste ano 
contou com a participação de 
dez estudantes de diferentes 
instituições de ensino supe-
rior da cidade de Maputo e re-
presentou o culminar de uma 
competição que se iniciou no 
final de Outubro passado. 

Envolvendo, numa pri-
meira fase, 41 estudantes uni-
versitários, o Prémio Eloquên-
cia resulta de uma parceria 
entre o “Camões”, a Faculdade 
de Ciências da Linguagem, Co-
municação e Artes da Univer-
sidade Pedagógica de Maputo e 
o Centro de Língua Portuguesa
– Camões instalado nesta uni-
versidade e conta com o apoio
da Plural Editores de Moçam-
bique.Participantes do “Eloquência”

Alterações climáticas são
tema de concurso de crónicas

de seleccionar até 25 me-
lhores textos para serem 
publicados numa antologia 
e ainda apurar os três pri-
meiros classificados para 
serem agraciados com va-
lores pecuniários. 

Assim, o primeiro clas-
sificado receberá 15 mil 
meticais, o segundo, 10 
mil; e o terceiro, cinco mil 
meticais. 

Para ganhar estes pré-
mios e constar na colectâ-
nea, os concorrentes foram 
desafiados a elaborar narra-
tivas sem nenhum teor dis-
criminatório ou ofensivo, 
sob pena de serem desclas-
sificados.

Fora disso, cada autor 
participou, por email, com 
apenas um texto da sua au-
toria relatando um episó-
dio sobre água, através de 
ficheiros com duas pági-
nas, no mínimo, e quatro, 
no máximo.

Os concorrentes foram 
ainda obrigados a enviar 
uma pequena biografia sua 
com até 450 caracteres e a 
identificar as suas crónicas 
apenas com um pseudóni-

mo por si escolhido e escri-
to no alto da folha.

Outra condição foi es-
crever textos no idioma 
oficial do país, neste caso o 
português, o que, segundo 
o regulamento, não impe-
diu o uso de alguns termos
doutras línguas no texto.

Entre as condições, está 
a proibição de trabalhos co-
lectivos e a obrigatoriedade 
de o material enviado para 
publicação ser inédito, não 
sendo cobrado nenhum 
valor para a inscrição. 

Aliado a isso está o facto 
de cada autor participante 
poder responder legal e in-
dividualmente por plágio, 
publicação não autorizada, 
calúnia, difamação e não 
autoria, isentando os edi-
tores de quaisquer respon-
sabilidades sobre o conteú-
do enviado para publicação 
na antologia.

Os textos inscritos se-
rão avaliados por um júri 
constituído por cinco per-
sonalidades, sendo dois 
escritores, um linguista, 
um crítico literário e um 
editor.

Danny Wambire é promotor do concurso

Musica e dança 
encerra ano 
da “Xiluva”

 Melita Matsinhe

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A 
RONDA de futebol 
pelo velho continente 
será marcada por um 
jogo grande em In-
glaterra. Trata-se do 

“clássico” Tottenham-Liver-
pool, agendado para a tarde 
de amanhã, às 18.30 horas. Na 
Espanha, o Real Madrid pre-
para-se para assistir a um es-
caldante duelo entre o Sevilha 
e o Atlético, torcendo por uma 
escorregadela dos sevilhanos 
seus perseguidores directos.

Atalanta-Roma, 16.00 ho-
ras: Irregular é o que se pode 
dizer da época da Roma até 
ao momento. Mesmo quan-
do ganha, muitas são as vezes 
em que Mourinho demonstra 
insatisfação com os seus joga-
dores, e prova disso é o sétimo 
lugar que os giallorossi ocu-
pam na Serie A. E este fim-
-de-semana a tarefa não é fá-
cil. A equipa da capital italiana 
viaja até Bérgamo para tentar
entrar em lugares da zona eu-
ropeia, mas pela frente tem a
Atalanta que, mais uma vez,
encanta dentro de campo,
com um futebol de posse, e
na classificação com o terceiro
lugar a apenas três pontos do
líder Inter.

Bayern-Wolfsburgo, 21.30 
horas: Antes da paragem da 
Bundesliga devido à chegada 
do intenso inverno germâni-
co, o Bayern de Munique tem 

no Wolfsburgo o último desa-
fio de um ano em que os bá-
varos foram quase sempre ir-
repreensíveis. Os “lobos” têm 
tido um desempenho fran-
camente abaixo das expec-
tativas – estão apenas no 11.º 
lugar – mas ainda assim têm 
um plantel construído para 
a “Champions League” e são 
um adversário duro de roer. 
Expectativa para perceber se 
o Bayern acaba o ano com a
vantagem de pelo menos seis
pontos para o Dortmund, e
para perceber quantos golos
marca Lewandowski em 2021:
a conta já vai em 68.

Sevilha-Atlético de Ma-
drid, 22.00 horas: O Sánchez 
Pizjuán vai ferver este sábado 
à noite. Frente-a-frente esta-
rão duas das melhores equipas 
do Campeonato Espanhol, em 
momentos bem diferentes. O 
Sevilha tem mostrado muita 
consistência no campeonato 
e está no segundo lugar, a oito 
pontos do líder Real Madrid, 
mas menos um jogo. Já o cam-
peão Atlético de Madrid tem 
sido uma desilusão e é quarto 
classificado – basta dizer que 
vem de duas derrotas conse-
cutivas na La Liga. Jogo im-
portantíssimo para o Atlético: 
se perder, arrisca-se a come-
çar a dizer adeus ao segundo 
lugar e, quase em definitivo, à 
revalidação do título. 

AMANHÃ
Wolverhampton-Chelsea, 

16.00 horas: A vitória em casa 
do Brighton a meio da semana 
deu para respirar um pouco, 
mas o Wolverhampton, depois 
dos embates com Liverpool e 
Man City, volta a ter um duelo 
pesadíssimo hoje, na recep-
ção ao Chelsea. Os ”blues” li-
deraram a “Premier League” 
durante largas jornadas, mas 
perderam entretanto essa con-
dição para o Manchester City. 
No Mollineux, terão com cer-
teza um duro obstáculo para 
ultrapassar, perante a armada 
lusa dos wolves.

Newcastle-Manchester 
City, 16.15 horas: Um duelo de 
ricos. O Manchester City, um 
relativamente velho rico do 
futebol inglês, visita o New-
castle, o novo rico do futebol 
inglês. Mas, dentro de cam-
po, as equipas não podiam ser 
mais diferentes. O City é líder 
da “Premier League”. Os ma-
gpies, ainda sem o dinheiro 
prometido para Janeiro, estão 
no penúltimo lugar da tabela 
classificativa, e a situação não 
é fácil. Na teoria, a vantagem é 
toda do City. 

Tottenham-Liverpool, 
18.30 horas: Quem também 
corre pela liderança da “Pre-
mier League” é o Liverpool. 
Os reds seguem colados ao 
Manchester City e quererão 

por certo aproveitar qualquer 
deslize dos citizens para se 
sentarem no trono do campeo-
nato. Só que esta deslocação a 
Londres promete não ser fácil, 
frente a um Tottenham de An-
tonio Conte, talvez ainda frágil 
devido ao surto da Covid-19 
que afectou os londrinos nas 
últimas semanas.

Milan-Nápoles, 21.45 ho-
ras: Mais um jogaço em pers-
pectiva na Serie A. O Milan 
continua a lutar taco-a-taco 
com o rival Inter pela liderança 
do campeonato. O que não se 
esperava era que, à 18.ª jorna-
da, o Nápoles também estives-
se metido “ao barulho”. Os na-
politanos fizeram um arranque 
de época fantástico e, apesar 
da quebra nas últimas sema-
nas, estão a apenas três pontos 
dos rossoneri. 

Real Madrid-Cádiz, 22.00 
h: Alheio ao que se vai passar 
em Sevilha na véspera, o Real 
Madrid recebe o Cádiz amanhã. 
Os merengues estão em grande 
forma, e o adversário, pelo que 
tem mostrado esta época, não 
antecipa grande resistência. 
Mas no futebol nunca se sabe, e 
as surpresas acontecem. Ainda 
assim, se fizerem o seu traba-
lho, os homens de Ancelotti 
sabem que ganham vantagem 
a pelo menos um dos rivais di-
rectos na luta pelo título. Im-
portante ganhar, portanto.

“Clássico” 
anima Londres 

Tottenham-Liverpool um embate que desperta sempre muitas atenções 

directa para o Euro-2024.
As partidas da Liga das Na-

ções serão disputadas entre Ju-
nho e Setembro de 2022, a fase 
final acontece só em Junho de 
2023.

EIS A COMPOSIÇÃO 
DOS GRUPOS: 

Liga “A”
Grupo 1: França, Dinamar-

ca, Croácia e Áustria.

Grupo 2: Espanha, Portu-
gal, Suíça e República Checa.

Grupo 3: Itália, Alemanha, 
Inglaterra e Hungria.

Grupo 4: Bélgica, Holanda, 
Polónia e País de Gales.

AS selecções da Alemanha, Itá-
lia e Inglaterra ficaram enqua-
drados no Grupo 3 na Liga das 
Nações, ditou o sorteio reali-
zado quinta-feira na cidade de 
Nyon, na Suíça, sede da UEFA. 

Com três “colossos” euro-
peus a terem que se bater por 
uma vaga que dá direito à pas-
sagem às meias-finais. A Hun-
gria completa o grupo, que já foi 
apelidado como o da “morte”. 

A França, actual campeã 
da competição, estará enqua-
drada no Grupo 1 com a Di-
namarca, Croácia e Áustria. A 
“team” comandada por Didier 
Deschamps bateu na final a Es-
panha, por 2-1.

Como em 2020/21, a Liga 
das Nações consiste em três li-
gas (A, B e C) de 16 selecções, e 
uma quarta (D) com sete. 

Os quatro vencedores dos 
grupos da Liga “A” qualificam-
-se para a “final-four”, sendo
que o campeão garante vaga

LIGA DAS NAÇÕES

Alemanha, Itália e Inglaterra
compõem grupo da “morte”

Alemanha-Itália será um dos grandes duelos do grupo da “morte” 

(20), Musa (32) e Yusupha (34) 
– com o adversário a facilitar
bastante na rectaguarda.

O cenário não se alterou 
assim tanto no segundo tem-
po. Nathan investiu pela di-
reita e foi feliz, aumentando 
a vantagem com um disparo 
cruzado e violento (50), já 
dentro da área, a fechar um 
contra-ataque sem mácula.

Ao segundo penalte, ime-
diatamente depois de Ricardo 
Horta ter permitido a defe-
sa de Bracali na marca dos 11 
metros, Iuri Medeiros ainda 
reduziu (53) para os visitan-
tes, mas as panteras não de-
moraram a festejar mais uma 
vez. Mérito de Musa, na cria-
ção, e Sauer, na finalização, 
assinando um “bis” e o quinto 
da equipa… à quinta oportu-
nidade (63’).

O Boavista vai, agora, en-
contrar o Benfica nas meias-
-finais da competição, en-
quanto o Sporting jogará com
o Santa Clara.

O BOAVISTA vai marcar pre-
sença, pela primeira vez, na 
“final-four” da Taça da Liga, 
depois de ter recebido e go-
leado o Braga por 5-1, na ter-

ceira e última jornada do Gru-
po “C”.

No Bessa, apesar de terem 
sido os minhotos a criarem 
o primeiro lance de perigo,

após um lance vistoso de Yan 
Couto, foi a eficácia axadreza-
da a ditar as leis. Nos seus pri-
meiros três remates à baliza 
contrária, três golos – Sauer 

TAÇA DA LIGA

Boavista goleia Braga
e avança para a “final-four” 

Sauer foi o que mais contribuiu para humilhação bracarense 

TOTO Wolff, principal director da Mercedes, afirmou quinta-feira que 
não pode, decorrida menos de uma semana após o final do “Mundial” 
de Fórmula 1, dar garantias de que Lewis Hamilton continuará na Fór-
mula 1. Em causa, claro, as controversas últimas voltas do GP de Abu 
Dhabi, que terminou com Max Verstappen campeão.

Wolff, em declarações reproduzidas pela Sky Sports, disse “es-
perar muito que Lewis continue a correr”, mas também sugeriu que 
Hamilton “nunca irá superar a dor e a angústia que lhe foi causada no 
domingo”.

“Lewis Hamilton e eu estamos desiludidos”, afirmou. “Não esta-
mos desiludidos com o desporto, adoramos o desporto com todos os 
ossos do nosso corpo e adoramô-lo porque o cronómetro nunca men-
te. Mas se quebrarmos esse princípio fundamental de justiça desporti-
va e autenticidade do desporto, e de repente o cronómetro não se torna 
relevante porque passamos a estar expostos à tomada de decisões alea-

tórias, é evidente que se começa a questionar todo o trabalho que se 
tem vindo a fazer, todas as lágrimas, suor e sangue. Vai demorar muito 
tempo para digerirmos o que aconteceu no domingo. Não creio que 
alguma vez o venhamos fazer, isso não é possível”.

“Hamilton nunca irá superar a dor e a angústia que lhe foi causada 
no domingo”, acrescentou Wolff. Questionado se Hamilton, que faz 
37 anos em Janeiro, estará de volta na próxima época, disse: “Espero 
sinceramente que Lewis continue a correr porque ele é o maior piloto 
de todos os tempos”. O piloto britânico, recorde-se, assinou um novo 
contrato com a Mercedes, válido até 2023.

“Nem ele nem nós queremos ganhar um campeonato mundial na 
sala de audiências”, acrescentou o chefe da Mercedes. “Mas, por ou-
tro, sentimos que fomos profundamente enganados no domingo e não 
foi apenas um caso de má escolha, foi uma leitura livre de regras e que 
deixou Lewis como um alvo fácil”, disse ainda.

FÓRMULA 1

Hamilton de saída?

Acesse: https://t.me/Novojornal
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EM Sofala, o Campeonato Pro-
vincial de Andebol chega ao 
fim amanhã. Em masculinos, o 
virtual campeão Cadeco mede 
forças com o Gold Star, duelo 
marcado para às 16.30 horas, 
mas antes, o Clube de Dondo 
bate-se com o Spark da Baptis-
ta, a partir das 14.00 horas.

Em femininos, teremos 
um único duelo entre Amigos 
de Andebol e Desportivo do 
Chiveve, quando forem 15.20 
horas. O vencedor desde em-
bate sagra-se campeão provin-
cial, pelo que é aguardado com 
enorme expectativa.

No que diz respeito à classi-
ficação, o Cadeco (já campeão) 

lidera com 25 pontos, contra 19 
do Spark da Baptista, segundo 
classificado. O Gold Star fecha o 
pódio com 17.

Já em femininos, Amigos 
do Andebol lidera com 11 pon-
tos, mais dois que o Desportivo 
de Chiveve, segundo. O Clube 
de Dondo fecha o pódio com 
cinco. Esta prova vem decor-
rendo desde Outubro, sendo 
disputada no sistema clássico 
de todos-contra-todos em três 
voltas em ambos os sexos.

Os campeões vão repre-
sentar a província de Sofala no 
Campeonato Regional da mo-
dalidade agendado para Janei-
ro, em Dondo.

TERMINA esta tarde o 
Campeonato Nacional de 
Ténis, que decorre des-
de o passado sábado, nos 
“courts” do Jardim Tun-
duru, na cidade de Mapu-
to. 

O programa de com-
petições começa esta ma-
nhã, com a disputa das 
meias-finais em singula-
res homens e senhoras. As 
semi-finais foram adiadas 
ontem devido à chuva, que 
deixou o piso dos campos 
de ténis impraticável.

Em singulares ho-
mens, Bruno Nhavene vai 

disputar o acesso à final 
com Edilson Rosa. A outra 
meia-final será entre os 
irmãos Jaime e Armando 
Sigaúque. Em “senhoras”, 
Ilga João tem pela frente 
Tânia Rafael. Outra meia-
-final será entre Cláudia
dos Santos e Ana Vasilis.

Feito isso, será a vez 
das finais de pares, ainda 
no período da manhã. 

O período da tarde está 
reservado para as finais de 
singulares rapazes e rapa-
rigas, pares rapazes, sin-
gulares homens e senhoras 
e pares homens.  

OS xadrezistas Donaldo Paiva e Vânia Vilhete têm 
nas últimas duas jornadas do Campeonato Nacio-
nal da modalidade, que termina hoje, na Matola, 
a possibilidade de revalidar os títulos em seniores 
masculinos e femininos, respectivamente, bas-
tando para o efeito que não rendam à pressão que 
vêm sofrendo desde o início do evento.

Com cinco pontos, em seis jornadas, Donal-
do Paiva está sob pressão do quarteto constituído 
pelo vice-campeão Vasco Viageiro e Lourenço 
Napoleão, respectivamente com quatro e meio e 
quatro, Orlando Nhacula e Avertino Sande, ambos 
com três e meio.

Na sexta jornada, realizada ontem, Donaldo 
Paiva venceu Orlando Nhacula. Vasco Viageiro 
derrotou Ilídio Chunguane, enquanto Lourenço 
Napoleão superou Gilberto Wamusse. Por último, 
Avertino Sande levou de vencido Elvito Chirindza.

Tudo pode acontecer hoje, sendo que não se 
coloca de lado a possibilidade de surgir um novo 
campeão, numa competição disputada no siste-
ma suíço, em que os melhores jogam entre si até 
se encontrar o vencedor.

VÂNIA VILHETE
NA LIDERANÇA

A heptacampeã Vânia Vilhete lidera, em se-
niores femininos, com cinco pontos, em seis jor-
nadas, tendo no encalço a vice-campeã Cheila 
Sitoe, com quatro e meio, e Naira Sinóia, com 
quatro. Neusa de Castro, uma das revelações nes-
te escalão, segue com três e meio.

Vânia Vilhete, campeã em título, venceu on-
tem Ana Malenda, enquanto Cheila Sitoe supe-
rou Sheila Judite. Neusa de Castro levou de ven-
cida Naira Sinóia. 

O MATCHEDJE e o Ferroviário 
de Maputo defrontam-se hoje, 
a partir das 15.00 horas, no Pa-
vilhão da Escola Secundária 
da Malhangalene, em jogo da 
sexta e última jornada da fase 
regular do Campeonato de An-
debol da Cidade de Maputo, 
em seniores femininos, num 
duelo cujo desfecho é uma in-
cógnita, mas que importa para 
a definição da sorte que os dois 
contendores terão no play-off, 
cujo início está marcado para o 
dia 8 de Janeiro.

À entrada para a derradeira 
jornada da fase regular, o Ma-
tchedje lidera com 12 pontos, 
os mesmos que Costa do Sol 
que, por isso, a partir da ban-
cada acompanhará este duelo 
com particular interesse, visto 
que uma derrota das militares e 
uma vitória sua, três horas de-
pois (18.00h), diante da Escola 
Secundária Sansão Muthem-
ba, garantem  vitória na fase 
regular e a certeza de que, nas 
meias-finais, terá um adversá-
rio teoricamente acessível. 

As militares, campeãs em 
título, têm motivos para des-
confiar de si mesmas, visto que 
no domingo foram derrotadas 
pelas canarinhas, por 20-19, 
no embate mais equilibrado até 
agora registado na prova.

Por sua vez, as locomo-
tivas, que ocupam o terceiro 
lugar com 11 pontos, têm inte-
resses próprios neste jogo, pois 
ganhando e, no outro embate, 
o Costa do Sol saia derrotado
diante de Sansão Muthemba,
ainda que improvável, garan-
tem à equipa verde-e-branca
o primeiro lugar e uma melhor
sorte no play-off das meias-fi-
nais. Ganhando ou perdendo,
com cinco pontos na cauda da
classificação, as “estudantes”
jogarão sempre, nas meias-fi-
nais, com quem vencer a fase
regular.

Refira-se que na segunda 
fase, que começa nas meias-
-finais, será disputado no sis-
tema de play-off à melhor de
três jogos, passando para a final 
quem conseguir duas vitórias.

No ordenamento dos jogos, o 
primeiro classificado da fase 
regular terá pela frente o quarto 
e o segundo medirá forças com 
o terceiro classificado.

Para a decisão do título, a
final será disputada à melhor 
de cinco jogos, sendo declara-
do campeão quem vencer três 
partidas.

Entretanto, em seniores 
masculinos, a quinta e última 
jornada não prevê surpresas, 
com o líder, Clube da Malhan-
galene, a defrontar o Clube do 
Bairro Ferroviário das Mahotas, 
à partir das 16.30 horas e San-
são Muthemba a travar-se de 
razões com o Costa do Sol, três 
horas antes (13.30h).

Na tabela classificativa, 
Malhangalene lidera com nove 
pontos, dois a mais que a dupla 
composta pelo Costa do Sol e 
Sansão Muthemba, equipa que 
fecha os lugares que dão aces-
so às meias-finais com cinco 
pontos. A Náutica é quinta e 
última classificada com quatro 
pontos. 

A POLITÉCNICA recebe esta tarde (16.00 
horas) o Maxaquene em partida referente 
à 13.ª jornada do Campeonato da Cidade 
de Maputo, em basquetebol sénior femi-
nino.

As “universitárias” estão em terceiro 
lugar com 18 pontos, enquanto as “trico-
lores” ocupam a quinta posição, com 14.

Em seniores masculinos o mesmo pa-
vilhão vai acolher o Aeroporto-Atlético, a 
partir das 18.00 horas.  

Mas teremos basquetebol mais cedo, 
com o Pavilhão do Desportivo a ser palco 
de três jogos. Às 11.00 horas o Ferroviário 
“B”, quarto com 15, vai enfrentar o último 
classificado (Lázio), em seniores femini-
nos. Às 13.00 horas jogam o Costa do Sol 
e o Ferroviário “B” em masculinos e Des-
portivo-UP, às 15.00 horas.  

Lembre-se que depois desta ronda a 
prova será interrompida, tendo o regresso 
previsto para 7 de Janeiro de 2022. 

LURDES Mutola é a grande 
novidade no elenco de Aníbal 
Manave, confirmado ontem 
presidente do Comité Olímpico 
de Moçambique (COM) para o 
próximo quadriénio. 

Manave, que dirige o COM 
desde Abril de 2017, foi eleito 
por unanimidade dos 17 mem-
bros com direito a voto, num 
acto marcado pelas ausências 
das federações nacionais de 
Boxe, Ginástica e Vela e Canoa-
gem.

Após eleição Aníbal Mana-
ve agradeceu o voto e prome-
teu transformar o manifesto em 
programa do quadriénio.

A plenária aprovou por 
unanimidade todos documen-
tos postos à apreciação e agen-
dou uma Assembleia-Geral Ex-
traordinária para Fevereiro na 
qual serão apreciados e apro-
vados os planos de actividades 
e contas de 2022, bem como o 
Plano Estratégico 2021-2024 
que vai consumir perto de oito 
milhões de dólares. 

O elenco ontem eleito con-
ta, entre muitos, com Lurdes 
Mutola, que será vice-pre-
sidente, Feizal Sidat, Janete 

O 
MARÍTIMO, de Zai-
nadine e Clésio, tem 
amanhã, a partir das 
19.00 horas, uma ta-
refa difícil no Estádio 

da Luz, frente ao Benfica, em 
jogo da 15.ª jornada da Liga 
Portugal Bwin. 

Os maritimistas, que não 
perdem a quatro jogos e vêm 
de uma vitória animadora 
diante do Santa Clara (4-1), 
querem aproveitar o bom mo-
mento para surpreender os 
“encarnados”, que também 
foram felizes na ronda passada, 
tendo batido o Famalicão pelo 
mesmo desfecho de 4-1.

Este desafio assinala o re-
gresso do “capitão” Zainadine, 
após ter cumprido um jogo de 
suspensão. 

“FRANCESES” JOGAM 
PELO ACESSO AOS 16 

AVOS-DE-FINAL
Os futebolistas moçambi-

canos Reinildo (Lille) e Mexer 
(Bordéus) estarão em acção 
neste fim-de-semana, em 
partidas inseridas nos 32 avos-
-de-final da Taça da França.

O campeão francês, Lil-
le, será o primeiro a entrar em
campo para defrontar hoje, a
partir das 19.30 horas, em casa, 
o Auxerre, da II Liga. Apesar de 
serem favoritos, não se antevê

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO 

Zainadine e Clésio na 
Luz para travar Benfica

um jogo fácil para os “Les Do-
gues”. Por outro lado, o Bor-
déus recebe amanhã, às 19.20 
horas, o Jumeaux de Mzouasia 
da sexta divisão. 

KAMBALA QUER 
FUGIR DA “CAUDA”

O momento é de aflição 
para o Baroka FC, de Kam-
bala, que à entrada para a 17.ª 
jornada da Primeira Liga Sul-
-Africana ocupa a 16.ª e última 
posição com dez pontos. Hoje,
a turma de Polokwane vai pro-

curar dar um pontapé na crise, 
vencendo o Stellenbosh, o que 
a acontecer poderá valer a su-
bida na classificação. O início 
do encontro está previsto para 
às 15.30 horas. 

De referir que o Stellenbosh 
ocupa neste momento a quinta 
posição, com 23 pontos.

Para a PSL, o Cape Town, de 
Edmilson, recebe o Swallows, 
às 20.15 horas. Posicionado 
dois degraus abaixo do meio da 
tabela, no décimo lugar com 
19 pontos, uma vitória poderá 

colocar a equipa da cidade do 
Cabo no oitavo lugar. 

Já amanhã estará em acção 
o Real Kings, de Dominguez,
na recepção ao Kaizer Chiefs.
Nesta partida estarão em causa
os lugares do topo com o Real
Kings, quarto classificado com
23 pontos, a tentar bater o Kai-
zer Chiefs, segundo, com 25, e
quiçá assaltar a vice-liderança.

WITI E LANGA QUEREM
MANTER BOM MOMENTO 

A atravessarem um bom 

momento na II Liga Portugue-
sa, Witi (Nacional da Madeira) 
e Bruno Langa (Chaves) pro-
curarão neste fim-de-semana 
manter essa senda. 

No sétimo lugar, com 20 
pontos, o Chaves recebe hoje, 
às 16.00 horas, o Farense, en-
quanto o Nacional, em oitavo, 
com a mesma pontuação, ba-
te-se, às 17.30 horas, com o 
Leixões. Ambos podem subir 
ao quinto e sexto lugares, res-
pectivamente, em caso de der-
rota do Mafra e Penafiel. 

Zainadine e Clésio apresentam-se no Estádio da Luz

BASQUETEBOL 

A Politécnica 
recebe Maxaquene 

ANDEBOL NA CIDADE DE MAPUTO

Matchedje e Ferroviário 
decidem melhor 
sorte no “play-off”

Luta-se por melhor alinhamento no play-off das meias-finais no Campeonato de Andebol da Cidade de Maputo

Campeão 
conhecido 
amanhã 
em Sofala

Mutola “vice” 
no elenco de Manave

Antunes, Danilo Calú, Jonas 
Alberto e Kamal Badrú que se-
rão vogais. Nas comissões des-
tacam-se Fernando Sumbana 
Jr., Nicolau Manjate, Mahomed 
Valá, Gabriel Júnior e Khalid 
Cassano.

CINCO POSITIVOS 
EM 63 TESTES 

A plenária foi realizada 
cumprindo-se escrupulosa-
mente o protocolo sanitário, 
tendo para o efeito sido rea-
lizados testes rápidos de des-
piste da Covid-19 como con-
dição para ter acesso à sala.

Das 63 pessoas testadas, 
cinco foram positivos por isso 
não participaram do evento. 

Donaldo e Vânia 
sob pressão 
no derradeiro dia

As jornadas de hoje são decisivas, daí que se exige ainda maior concentração

“Nacional” 
de ténis 
termina 
esta tarde
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PELO menos 69 milhões de 
pessoas no mundo árabe pas-
saram fome em 2020, o que 
representa 15,8% da popula-
ção e um aumento de 91,1% 
nas duas últimas décadas, in-
formou ontem a Organização 
para Agricultura e Alimenta-
ção da ONU (FAO).

As pessoas desnutridas na 
região aumentaram 4,8 mi-
lhões em comparação com 
2019, em grande parte devi-
do à pandemia da Covid-19, 
indicou a agência das Nações 
Unidas num relatório.

A FAO assinalou que a 
fome não só aumentou nos 
países envolvidos em con-
flitos ou mais pobres, mas 
também em todas as outras 
nações da região.

Os dois países mais afec-
tados continuam a ser a So-
mália - onde 59,5% dos ha-
bitantes passam fome, com o 
governo a enfrentar conflitos 
com insurgentes “jihadis-
tas” - e o Iémen - em guerra 
há sete anos e onde a fome 
atinge 45,4% da população, 
adiantou.

Além destes casos graves, 

no ano passado, “cerca de 
141 milhões de pessoas não 
tiveram acesso à alimentação 
adequada, ou seja, 10 milhões 
a mais do que em 2019”, indi-
ca ainda o relatório da agência 
da ONU.

A agência da ONU estima 
que a fome aumentou 91,1% 
no mundo árabe nos últimos 
20 anos e refere algumas con-
sequências deste problema 
ao nível sanitário: 20,5% das 
crianças menores de cinco 
anos da região sofrem de na-
nismo e 10,7% delas têm ex-
cesso de peso.

Esta questão da obesida-
de, em adultos, também é 
uma preocupação crescente 
no mundo árabe, com um au-
mento constante desde 2000, 
segundo a FAO, tendo atingi-
do, em 2020, 28,8% da po-
pulação deste grupo, mais do 
que o dobro da média mun-
dial, que é de 13,1%. 

Os países mais afectados 
são os mais ricos, liderados 
pelas nações da região do 
Golfo, com o Kuwait à cabe-
ça, com 37,4% da população 
obesa. - (LUSA)

Enfermeiros de Luanda
anunciam regresso à greve 
O SINDICATO dos Técnicos de Enfermagem de Luanda anunciou 
ontem a retoma da greve suspensa há 30 dias, a partir de segun-
da-feira, por falta de cumprimento das reivindicações pela enti-
dade patronal. Segundo o secretário-geral do Sindicato, António 
Afonso Kileba, os associados decidiram em assembleia regressar 
à greve porque terminaram as moratórias dadas ao governo para 
resolver os problemas. Kileba, em declarações à rádio pública an-
golana, salientou que os problemas não são resolvidos e os pro-
fissionais “acharam por bem fazer recurso à greve”, ao nível da 
província de Luanda, nos hospitais, centros e postos de saúde. A 
paralisação dos enfermeiros vai se juntar a dos médicos que estão 
em greve desde dia 6 deste mês, por tempo indeterminado, exi-

gindo, principalmente, condições de trabalho.

Nigéria “rejeita”
igualdade de género
O SENADO (câmara alta) da Nigéria rejeitou, pela terceira vez 
em cinco anos, um projecto de lei que visa promover a igualdade 
de género, citando “preocupações socioculturais e islâmicas”. 
O projecto de lei foi rejeitado depois de alguns senadores - prin-
cipalmente muçulmanos do norte - terem argumentado que ia 
contra a interpretação que faziam dos princípios da sua religião. 
País africano mais populoso, a Nigéria está profundamente di-
vidida em linhas religiosas e étnicas, e as mulheres raramente 
chegam aos cargos de poder - inclusive no Senado, onde apenas 
7% dos senadores são mulheres. Entre elas está a primeira subs-
critora do projecto de lei, a senadora Biodun Olujimi, do Estado 
de Ekiti, sul do país, para a qual a lei proposta ajudaria a conter a 
onda de violência de género.

Putin sugere ao Papa
trabalho conjunto
O PRESIDENTE russo disse ontem ao Papa que queria trabalhar 
com ele na “defesa dos interesses dos cristãos”, quando se ne-
goceia a organização de um encontro entre os chefes da Igreja 
Católica e da Igreja Ortodoxa russa. “Estou convencido de que, 
trabalhando juntos, podemos conseguir muito para defender-
mos os direitos e os interesses dos cristãos e  desenvolvermos o 
diálogo inter-religioso”, indicou Vladimir Putin num telegrama 
que enviou ao Papa Francisco pela ocasião do 85.º aniversário 
do chefe de Estado do Vaticano. Felicitando “calorosamente” 
Francisco, o Presidente russo saudou igualmente a “contribui-
ção pessoal no desenvolvimento das relações entre a Igreja Or-
todoxa russa e a Igreja Católica Romana”.

Incêndio mata 24 pessoas no Japão

PELO menos 24 pessoas morreram ontem  num incêndio em 
uma clínica de saúde mental, localizada num edifício comercial 
de oito andares na cidade japonesa de Osaka. A polícia inves-
tiga se o incêndio foi criminoso. No início da tarde, a imprensa 
japonesa informou o balanço de 24 mortes confirmadas e três 
pessoas hospitalizadas. Algumas horas antes, um oficial do cor-
po de bombeiros de Osaka disse à AFP que 27 pessoas haviam 
sido levadas para um hospital em situação de paragem cardíaca, 
termo utilizado no país antes de um médico atestar oficialmen-
te a morte. O incêndio começou pouco depois das 10.15 horas 
locais (3.15 em Moçambique) no quarto andar do edifício e foi 
controlado depois de meia hora.

O ACORDO de Mobilidade 
na Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
aprovado em Julho, em Luan-
da, deverá entrar em vigor 
em 2022, depois que três dos 
nove países do bloco lusófono 
depositaram instrumento de 
ratificação, de aceitação ou de 
aprovação.

Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe já ratificaram 
o acordo - a grande bandeira
da presidência cabo-verdiana
da organização que terminou
em Julho.

Em 1 de Janeiro, o dito tra-
tado entra em vigor para Cabo 
Verde, Portugal e São Tomé e 
Príncipe, os únicos que, até 
aqui, já depositaram na sede 
da CPLP, em Lisboa, os res-
pectivos instrumentos de sua 
ratificação. E para cada país-
-membro que vier a depositar
posteriormente o respectivo
instrumento de ratificação, de
aceitação ou de aprovação, o
acordo entra em vigor no pri-
meiro dia do mês seguinte à
data do depósito. 

O acordo estabelece a base 
legal sobre a qual se construi-
rá uma maior mobilidade e 

circulação no espaço da CPLP. 
Esta base inclui a identificação, 
não exaustiva, das diferentes 
modalidades de mobilidade. 
Contudo, apenas uma des-
tas modalidades - a isenção 
de vistos a favor dos titulares 
de passaportes diplomáticos, 
oficiais, especiais e de serviço 
- decorre imediatamente da
entrada em vigor do pacto.  

“A aplicação de outras mo-
dalidades de mobilidade, por 
exemplo, a isenção de vistos 
em passaportes comuns, exige 
o estabelecimento de instru-
mentos adicionais de parceria
entre duas ou mais partes”,
refere o Secretariado Execu-
tivo da Comunidade, em uma
recente nota informativa e
adianta: “Nestes instrumentos, 
os Estados-parte (isto é, aque-
les onde o acordo estiver em
vigor) escolhem livremente as
modalidades de mobilidade, os 
grupos abrangidos e as outras
partes com as quais estabe-
lecem a referida parceria, em
linha como o princípio da fle-
xibilidade previsto no acordo”. 

Quer dizer, depois que o 
pacto entra em vigor, cabe a 
cada país legislar em concreto 
sobre como irá facilitar a circu-

lação dos cidadãos dos países 
signatários, em conformidade 
com as leis nacionais e também 
com as regras das organiza-
ções regionais a que cada Es-
tado-membro está integrado, 
como SADC, CEDEAO, União 
Europeia e outras.

“O ACORDO POSSÍVEL”
Foi nesse sentido que, 

quando há cerca de duas se-
manas Portugal entregou ao 
secretário-executivo da CPLP, 
Zacarias da Costa, o instru-
mento de ratificação por Lis-
boa do acordo, o ministro por-
tuguês de Estado e Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, admitiu que o tratado 
“implica algumas alterações 
à legislação portuguesa”, que 
serão feitas “logo que as condi-
ções políticas e jurídicas o per-
mitirem”.

Este é “o acordo possível”, 
como já lhe chamou o embai-
xador de Cabo Verde em Por-
tugal, Eurico Monteiro, um dos 
principais actores na negocia-
ção da proposta, aprovada em 
17 de Julho deste ano, e outros 
responsáveis políticos dos Es-
tados-membros, mas é um 
ponto de partida para a livre 

A 
ORGANIZAÇÃO Mun-
dial do Comércio 
(OMC) está próxima de 
resolver uma disputa 
sobre como distribuir 

vacinas contra a Covid-19 de 
maneira mais ampla e justa, 
mas enfrenta uma “iniciativa 
orquestrada” de impedir um 
acordo, afirmou quinta-feira a 
chefe da entidade.

A directora-geral da OMC, 

Ngozi Okonjo-Iweala, disse 
à Reuters que participou de 
negociações este mês com mi-
nistros de Comércio da Índia, 
África do Sul, União Europeia 
(UE) e Estados Unidos sobre 
como quebrar o impasse sobre 
a questão dos direitos de pro-
priedade intelectual. 

O acordo é necessário 
para permitir a transferência 
de tecnologia para países em 

desenvolvimento sem que as 
fabricantes corram risco de 
serem processadas, disse a 
economista nigeriana. 

Isso pode ajudar a reduzir a 
diferença entre a taxa de vaci-
nação no continente africano, 
que é de apenas 8%, e a dos 
países desenvolvidos, de 67%, 
assim como pode providenciar 
vacinas que sejam acessíveis e 
mais fáceis de distribuir. 

A Índia e a África do Sul 
já propuseram a renúncia dos 
direitos de propriedade in-
telectual para vacinas e tra-
tamentos contra a Covid-19, 
mas outros membros, repre-
sentantes de países desenvol-
vidos como a UE, Reino Unido 
e Suíça argumentam que seria 
melhor utilizar as regras exis-
tentes da OMC para permitir 
que países concedam licenças 

a produtores locais. 
As discussões sobre a 

questão na OMC, que toma 
decisões por consenso, estão 
num impasse há mais de um 
ano. Okonjo-Iweala disse que 
reuniu as principais partes 
envolvidas com especialistas 
técnicos para tentar definir os 
detalhes e que a informação 
sobre negociações delicadas 
foi exposta através de vaza-

mentos na imprensa, colo-
cando o processo em “resfria-
mento”. 

“Não é inadvertido. Eu 
acredito que seja um meio 
deliberado de parar as nego-
ciações e de impedir uma res-
posta. Contudo, milhões de 
vidas dependem disso e conti-
nentes, como a África, estão a 
espera disso”, disse. - (SWIS-
SINFO)

A ÁFRICA do Sul vai doar mais de dois 
milhões de doses da vacina da Johnson & 
Johnson a países africanos para aumentar a 
vacinação contra a Covid-19 no continente, 
anunciou  ontem o governo de Pretória. 

Num valor de aproximadamente 18 mi-
lhões de dólares (1,1 mil milhões de meti-
cais) as doses serão produzidas na fábrica 
da Aspen Pharmacare em Gqeberha (Port 
Elizabeth) e serão distribuídas em vários 
países africanos no próximo ano, segundo 
um comunicado.

“Esta doação incorpora a solidariedade 
da África do Sul com os seus irmãos no con-
tinente com quem está unido no combate a 
uma ameaça sem precedentes à saúde pú-
blica e à prosperidade económica”, disse o 
Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, 
citado no comunicado. 

A doação agora anunciada soma-se a 
mais de 100 milhões de doses entregues ao 
Fundo de Aquisição de Vacinas em África 
(AVAT)  da União Africana.

Este fundo também já adquiriu 500 mi-
lhões de doses para serem distribuídas no 
continente.

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), apenas 20 dos 54 países afri-
canos conseguiram vacinar pelo menos 
10% das suas populações e dez países têm 
menos de 2% dos habitantes totalmente 

APESAR DE AINDA ENFRENTAR ALGUMA OPOSIÇÃO

Directora da OMC diz que resposta 
sobre imunizantes está próxima

A PAÍSES AFRICANOS

África do Sul doa dois 
milhões de doses de vacina

COM 69 MILHÕES DE SUBNUTRIDOS EM 2020

Fome aumenta
no mundo árabe

vacinados.
Na África do Sul, mais de 15 milhões de 

pessoas, o equivalente a 38% da população 
adulta, estão completamente vacinadas, 
segundo estatísticas oficiais. 

O país enfrenta actualmente um recru-
descimento da pandemia devido ao apa-
recimento da variante Ómicron do vírus 
SARS-CoV-2, que representa já 78% de 
todos casos no país, segundo disse ontem o 
ministro da Saúde, Joe Phaahla.

Ao contrário de muitos outros países 

africanos, a África do Sul tem hoje doses su-
ficientes de vacinas contra a Covid-19, mas 
a vacinação abrandou drasticamente de 120 
mil doses diárias em Novembro para apenas 
12.500 na quinta-feira.

Num comunicado separado, o execu-
tivo sul-africano disse ontem que Rama-
phosa, que testou positivo para a Covid-19, 
em 12 de Dezembro, “está a registar bons 
progressos na sua recuperação” e continua 
a receber tratamento para “sintomas ligei-
ros”. - (LUSA)

2021 abriu portas a novas regras de circulação dentro da CPLP

circulação de pessoas e bens 
no espaço dos nove países da 
comunidade, que pode levar 
estes países a ganharem “con-
fiança” gradual na abertura das 
suas fronteiras. 

Trata-se de um documen-
to que “estabelece o quadro 
de cooperação em matéria de 
mobilidade dos cidadãos dos 
Estados-membros da CPLP e 
entre esses mesmos Estados, 
através de um sistema flexível 

e variável, que atende às par-
ticularidades relativas” de cada 
um daqueles países, tal como 
se lê no seu artigo primeiro.

Por isso, cada país terá de 
legislar, em concreto, como 
quer concretizar esse acordo de 
princípio. 

O primeiro-ministro de 
Portugal, António Costa, ad-
mitiu facilidades na entrada 
a estudantes, investigadores 
e empresários da CPLP. Cabo 

Verde já tem uma equipa a tra-
balhar num leque de soluções 
possíveis de parcerias, segundo 
Eurico Monteiro. 

O acordo salvaguarda ainda 
os “compromissos internacio-
nais dos Estados-membros em 
matéria de mobilidade, decor-
rentes dos acordos regionais 
de integração nos quais sejam 
partes”, como são os casos de 
Moçambique e Angola, vin-
culados às regras da SADC, ou 

Cabo Verde e Guiné-Bissau, às 
da CEDEAO, ou Portugal, ao 
Acordo Schengen.

MODALIDADES DE 
MOBILIDADE
Quanto às modalidades de 

mobilidade, as previstas são 
estadias de curta duração, es-
tadias temporárias, vistos e 
autorização de residência CPLP.

Mas o acordo já define que 
a mobilidade CPLP abrange os 
titulares de passaportes diplo-
máticos, oficiais, especiais e de 
serviço, bem como os de pas-
saportes ordinários.

A questão da seguran-
ça documental compromete 
cada país signatário, com cada 
Estado obrigado “a assegurar, 
para além de qualquer dúvida 
razoável, a veracidade das in-
formações atestadas nos docu-
mentos que emitem”, lê-se no 
acordo.

Neste contexto, o Acordo 
de Mobilidade prevê que todos 
os cidadãos nacionais dos seus 
Estados-membros possam pe-
dir visto e autorização de resi-
dência CPLP. 

No caso de ser atribuído um 
“visto de residência CPLP”, 
cada beneficiário terá “os 

mesmos direitos, liberdades 
e garantias” que os nacionais 
do Estado de acolhimento e 
“o gozo de igualdade de trata-
mento (...), em particular no 
que respeita ao acesso ao ensi-
no, ao mercado de trabalho e a 
cuidados de saúde”.

A autorização de residência 
CPLP permite ao cidadão resi-
dir no país que emitiu o título, 
inicialmente por um ano, re-
novável por períodos sucessi-
vos de dois anos. 

Além disso, o documento 
prevê mais duas outras mo-
dalidades de mobilidade e de 
vistos, a estadia de curta du-
ração, cujo visto não depende 
de autorização administrativa 
prévia, e as estadias temporá-
rias (com vistos temporários), 
para todos os cidadãos dos 
Estados-membros da comu-
nidade, quer sejam portadores 
de passaportes diplomáticos ou 
comuns.

Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equato-
rial, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor-
-Leste são os nove Estados-
-membros da CPLP, organiza-
ção que este ano comemora 25
anos.
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