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30,00MT

NA ABERTURA DO II CONGRESSO DA OJM

Nyusi exorta os jovens
a apostarem na formação

O

PRESIDENTE da Frelimo exortou os jovens a apostarem na
formação académica,
para garantir uma
melhor gestão, sustentabilidade e autonomia financeira com vista a evitar dependência partidária.
Falando na abertura do
II Congresso da Organização da Juventude Moçambicana (OJM), que
decorre desde ontem na
Escola Central do Partido
Frelimo, no município da
Matola, Filipe Nyusi afirmou que os jovens precisam de seguir as suas
ideias empreendedoras,
respeitando os padrões
do funcionamento do Estado e dos princípios partidários.
“Um dos grandes desafios da OJM é a sua sustentabilidade e independência financeira. Por um
lado, a organização deve
aperfeiçoar os mecanismos internos de gestão
para maximizar os recursos de que dispõe. Por
outro, deve ser capaz de
criar fontes alternativas
de geração de renda para
reduzir a sua dependência
dos subsídios do partido”,
disse.
Apontou como exemplos de maior investimento a formação académica, a gestão financeira

e observância do processo
de cessação de funções
dos quadros que se en-

contram no limite da idade, em linha com as propostas das Nações Unidas.

“Para o efeito, a organização deve fazer melhor uso dos seus quadros

jovens com formação e
experiência na gestão da
economia ou de finanças.
Outro desafio centra-se
no rejuvenescimento. A
faixa etária de um membro da OJM deve situar-se
entre 15 e 35 anos de idade”, disse Nyusi.
Referiu que actualmente as Nações Unidas
consideram jovem o indivíduo entre 15 e 24 anos
de idade, o que por vezes
faz com que os nossos líderes juvenis não sejam
aceites em conferências
internacionais da juventude’.
Sobre a corrida aos
cargos de direcção da organização, o Presidente
da Frelimo reiterou a decisão tomada quinta-feira
na II Sessão Extraordinária da OJM, que fixa a idade máxima do candidato
em 30 anos.
O II Congresso decorre
sob o lema “OJM Engajada na Defesa da Pátria e
Desenvolvimento”. Para
além da eleição de novos
membros, a magna reunião prevê fazer o balanço
das actividades realizadas
no mandato passado e
programar as do próximo
quinquénio.
O evento deverá eleger
um novo secretário-geral
da Organização da Juventude Moçambicana.

Vice-campeã mundial de boxe, Alcinda Panguana

ALCINDA PANGUANA E RADY GRAMANE

Heroínas de boxe
regressam segunda-feira
AS pugilistas internacionais moçambicanas Alcinda Panguana e
Rady Gramane, que alcançaram
o feito histórico no Campeonato
Mundial de Boxe Feminino que
teve lugar de 8 a 20 do mês deste
mês em Istambul, Turquia, onde
ganharam medalhas de prata e
bronze, respectivamente, regressam na manhã de segunda-feira a Maputo.
Alcinda, que alcançou a final
do “Mundial” na categoria dos
66-70kg, volta ao país com uma
medalha de prata e um prémio
monetário de 50 mil dólares, enquanto a Rady ganhou bronze e
um encaixe de 25 mil dólares. É
um feito heróico e histórico do
boxe nacional, com o nosso país
a se tornar na primeira nação da
África Subsahariana a conquistar
medalhas num “Mundial” feminino.
Em Istambul, as pugilista moçambicanas travaram
quatro combates cada, tendo

vencido três e perdido apenas
um. Alcinda só perdeu na final
frente à irlandesa Lisa O´Rourke, enquanto Rady ficou nas
meias-finais, depois de uma
intensa batalha com a canadiana
Tammara Thibeault.
As vitórias de Alcinda Panguana foram frente a Brianda
Tamara Cruz, do México (oitavos-de-final); Cindy Ngamba,
britânica de origem camaronesa
(quartos) e Valentina Khalzova,
do Cazaquistão (meias-finais).
Os feitos de Alcinda na Turquia confirmam a sua ascensão
no plano internacional, depois
de ter falhado medalhas nos Jogos Olímpicos-2020, onde teve
boas prestações, e no Torneio Internacional de Budapeste.
Actualmente Alcinda Panguana é cinco vezes campeã regional da Zona IV, sendo que o
último título foi conquistado no
mês passado, em Maputo. No
ano passado, juntamente com

Rady Gramane, conquistou ouro
no “Africano” da Zona III que
teve lugar em Kinshasa, na República Democrática do Congo
(RD Congo).
Já os três triunfos de Rady foram-no sobre Pornnipa Chutee,
da Tailândia (16 avos-de-final),
Suyeon Suong, da Coreia do Sul
(oitavos) e Karolina Makhno, da
Ucrânia (quartos).
Rady Gramane é atleta olímpica detentora de cinco títulos da
Zona IV e medalha de prata nos
Jogos Africanos de 2019 e do Torneio Internacional de Budapeste
que teve lugar em Fevereiro.
O “Mundial” de boxe feminino reuniu 310 pugilistas em
representação de 73 países. A
delegação moçambicana contou, para além das atletas, com
o seleccionador nacional, Lucas
Sinóia, e o presidente da Federação Moçambicana de Boxe (FMBoxe), Gabriel Jr, que chefiou o
grupo.

COVID-19

IFC abraça projecto
da barragem de Phanda Nkuwa

Vacinação vai abranger
faixa etária dos 15-17 anos

O MINISTÉRIO dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), através
do Gabinete de Implementação do
Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), acaba de assinar um acordo com a Corporação
Financeira Internacional (IFC) visando aumentar a colaboração para
viabilizar a construção da barragem.
Espera-se que Mphanda Nkuwa
forneça energia para satisfazer a
crescente procura doméstica e ajude a transformar o país num pólo
energético regional.
O remanescente da corrente
poderá ser exportado para países
vizinhos, incluindo a África do Sul,
onde a procura por energia limpa é

INDIVÍDUOS na faixa etária dos
15-17 anos de idade serão abrangidos na próxima fase de vacinação contra a Covid-19, no quadro
dos esforços das autoridades do
sector da Saúde visando reduzir
as formas graves e óbitos devido
à doença. A informação foi revelada ontem, na cidade de Maputo, pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, na reunião bianual
com os parceiros de cooperação,
sem contudo se referir a datas.
Tiago disse que até ontem
mais de 14,1 milhões de indivíduos maiores de 18 anos estavam
completamente vacinados, de
um total de 15,2 milhões previstos no Plano Nacional de Vacinação, o que corresponde a mais
de 92,7 por cento dos indivíduos
elegíveis.

verno para o acesso universal à
electricidade no país até 2030, estimular a rápida industrialização
e impulsionar o crescimento por
meio de uma infra-estrutura de
transporte fiável e fornecimento de energia competitiva”, disse
Carlos Yum, director do Gabinete
de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa.
Por seu turno, Carlos Katsuya, director sénior da IFC para Moçambique, considerou que a energia
limpa e sustentável é um dos principais impulsionadores do desenvolvimento económico e social.
“Temos o prazer de aproveitar a
experiência da IFC no desenvolvimento e financiamento de grandes

projectos hidroeléctricos em África e globalmente para impulsionar
o fornecimento de energia renovável acessível em Moçambique e
satisfazer a crescente procura de
energia no país”, disse Carlos Katsuya.
Garantiu que a IFC irá trabalhar
com o Governo moçambicano, em
colaboração com o GMNK, para
estruturar o projecto, incluindo a
revisão do desenho técnico, salvaguardas ambientais, estruturação
comercial e financeira.
O objectivo é ajudar a mobilizar
o investimento privado competitivo para colocar o projecto em operação comercial e apoiar a transição energética sustentável no país.
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elevada.
Numa nota enviada ao “Notícias”, o GMNK detalha que a
barragem irá acelerar a transição
energética na África Austral, para
combater as alterações climáticas.
Com um custo estimado de
4,5 mil milhões de dólares norte-americanos, o projecto inclui a
edificação de uma barragem, uma
central hidroeléctrica com capacidade de gerar até 1500 MegaWatts e uma linha de transporte de
energia eléctrica em alta tensão de
1300 quilómetros ligando Tete e
Maputo. A conclusão do empreendimento está prevista para 2031.
“Mphanda Nkuwa irá contribuir
na concretização da visão do Go-

Moçambique deve priorizar
diversificação da economia
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Recomenda-se celeridade
na recontrução pós-Idai
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Uniões prematuras duplicam
entre menores deslocados
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Ainda nos esforços de imunização, 353.499 profissionais de
saúde, idosos em lares de terceira
idade, doentes em terapia imuno-supressora e indivíduos de
alto-risco têm a sua imunidade
restaurada com a dose de reforço. As estatísticas do Ministério
da Saúde mostram também que
entre quinta-feira e ontem 5590
pessoas foram administradas a
primeira e segunda rondas da
vacina contra a Covid-19 e 14,9 já
tomaram pelo menos uma dose
do imunizante.
Entretanto, mais 11 indivíduos testaram positivo para
a Covid-19, num total de 611
amostras submetidas a teste,
representando uma taxa de positividade de 1,8 por cento e uma
proporção acumulada de 17,06

por cento.
O comunicado da Direcção
Nacional de Saúde Pública indica
que entre os infectados há uma
criança de 12 anos de idade que
se encontra em isolamento domiciliar.
Mais um paciente recebeu
alta hospitalar e outro teve de
ser internando, permanecendo
quatro doentes em observação
nos centros de tratamento, dois
dos quais nos cuidados intensivos.
Cinco infectados foram declarados livres da doença, fixando em 73 o número de casos
activos, a maioria dos quais na
cidade e província de Maputo.
Mantém-se em 2201 o cumulativo de vítimas mortais, sem registo de novos óbitos.

Ministério Público reunido
em Conselho Coordenador

BREVES
Comiche dirige cerimónia
do Dia da Biodiversidade

Moradores buscam estratégias
para gestão dos condomínios

O MINISTÉRIO Público realiza a partir de segunda-feira, na cidade de Inhambane, o seu XV Conselho
Coordenador, a decorrer sob o lema “Por Um Ministério Público na Defesa do Estado de Direito Democrático”. O evento, que vai até sexta-feira, será dirigido pela Procuradora-Geral da República, Beatriz
Buchili, e tem como objectivo reflectir sobre o desempenho e as actividades desenvolvidas pelos órgãos no exercício transacto.

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de Maputo
(CMM), Eneas Comiche, dirige amanhã a cerimónia
central do Dia Internacional da Biodiversidade, que
este ano se celebra sob o lema “Construir Um Futuro Partilhado Para Toda Vida”. O evento, realizado
em parceria com o Ministério da Terra e Ambiente (MTA), será marcado por várias actividades, com
destaque para uma caminhada, plantio de árvores
nas várias artérias da capital do país e exposição de
material ambiental.

A ASSOCIAÇÃO das Comissões de Moradores da Cidade
de Maputo promove hoje, na capital do país, um encontro para, entre outros aspectos, delinear estratégias
com vista a uma melhor gestão do parque habitacional
da urbe. Uma nota recebida no “Notícias” refere que a
expectativa é que as comissões dos moradores apresentem, no encontro, preocupações relacionadas com a
gestão dos condomínios para que, em conjunto, possam
encontrar soluções dos seus problemas
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Click da Semana

Se calhar nunca foi sobre futebol!
O PAÍS está na euforia porque, desportivamente,
acaba de despontar no “Mundial” de boxe feminino. Alcinda Panguana chegou à final para disputar
o ouro e, no mesmo campeonato, a pugilista Rady
Gramane ficou-se pelo bronze, nas meias finais.
Ambas protagonizaram algo raro no boxe moçambicano e dignificaram o país. Todo o mundo
olha para elas e procura saber sobre a sua origem e,
analisando de longe, até fica a ideia de serem duma
nação com tradição na modalidade.
Algo semelhante recorda vários sucessos desportivos do país. Quem não se emociona ao lembrar-se de Lurdes Mutola a ganhar a medalha de
ouro dos 800 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, e colocou nos moçambicanos um
espírito de vitória?
Fora disso, quem não vibrou com a conquista,
em 2019, do Campeonato Intercontinental de Hóquei em Patins, o chamado mundial do Grupo “B”
ou da segunda divisão, uma modalidade que, não
poucas vezes, colocou o país aos olhos do mundo? Desfilar os patins e ir atrás da bola é uma das
maiores virtudes de Moçambique, razão pela qual
ficou em quarto lugar, no campeonato do mundo
de 2011, na Argentina!
Há mais exemplos de sucesso desportivo, como
as conquistas do mundial de ginástica, ou o facto
de ser Paulo Chibanga um dos maiores toureiros
da história, a mesma que nos diz ter ele chorado
ao deparar-se com o deplorável estado da Praça de
Touros de Maputo.
Na canoagem, Moçambique já se sagrou campeão africano de vela de juniores na classe de
“Team Racing”, tendo as velejadoras Deyse Nhaquile, Denise Parruque e Maria Machava se qualificado para disputar competições de vela nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, Japão.

Quem já chegou ao mundial é a Selecção Nacional de basquetebol e as memórias são ainda
muito mais recentes. Ao nível de clubes, Maxaquene (1991), Académica (2001), Desportivo de
Maputo (2007 e 2008), Liga Desportiva de Maputo
(2012) e Ferroviário de Maputo já ergueram o título
de campeão africano.
Entretanto, apesar destes todos sucessos desportivos, é claramente visível que a maior aposta
é o futebol. Pior ainda, o de 11. Se ao menos fosse
o de Praia, dava para entender, pois ainda no ano
passado, os moçambicanos chegaram ao campeonato do mundo da modalidade, depois de serem
vice-campeões africanos.
A aposta está no futebol de 11. É neste onde se
derramam rios de dinheiro, havendo pouco retorno, quando o mesmo valor pode ser usado para o
crescimento de outras modalidades.
Só para termos uma ideia, gerou-se uma discussão na sociedade por causa dos valores necessários para os “Mambas” jogarem as próximas
partidas “caseiras”, em casa emprestada, na África
do Sul, porque o Estádio Nacional do Zimpeto não
reúne condições para acolher encontros internacionais.
Não podia deixar de ser preocupante, afinal
estamos a falar de cerca de 1,3 milhão de meticais
sem público e cerca de três milhões com público,
isto depois da história da relva sintética que desapareceu e foi estranhamente encontrada nas escadas.
Escrevemos estas linhas ainda a digerir a ideia
de se ter que entregar a gestão do Zimpeto a sul-africanos, fazendo-se uma espécie de incapacidade na gestão desportiva. Quando assim é, nem o
próprio futebol sai a ganhar.
Talvez, nunca foi sobre futebol!

Bernardino Rafael: da prática à teoria!
BERNARDINO Rafael pisou o terreno, enfrentou os seus
medos, caçou os criminosos e desenhou estratégias para
combater o crime e garantir a paz e tranquilidade públicas, conforme lhe convém enquanto agente e Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique.
Depois de viver estas experiências, transformou-as em
livros. Esta semana lançou duas obras, nomeadamente
“O Comando das Urnas” e “Liderança”. Já se somam
três, pois em 2018 publicou “As Marcas de um Crime que
Nunca se Apagam das Memórias”. Nos livros apresenta as ideias proferidas nos conselhos da Polícia, paradas
e aulas de cursos de adequação dos membros da PRM,
pensamentos divulgados em vários fóruns, que nunca perdem actualidade, e a sua experiência em tempos
eleitorais. Bernardino Rafael foi ainda homenageado

durante o lançamento, através duma revista sobre a sua
condecoração pelo Governo, por sua participação no
combate ao terrorismo. Foi um evento bastante badalado e brindado com as belas vozes das cantoras Celeste
Savanguane e as irmãs Domingas e Belita. O jornalista do
“Noticias” e editor das obras Hélio Felimone foi acompanhado por colegas de profissão que “invadiram” o
Pavilhão do Maxaquene para documentar o momento,
como fez o nosso colega da Redacção Félix Matsinhe.
O foto-jornalista descreveu a explosão familiar, como
o fraterno abraço da filha Geraldina e da sobrinha, Dora
Chipande. A Ministra do Interior, Arsénia Massingue,
que recebeu do autor dois exemplares, não se isolou.
Juntou-se a outros ministros, magistrados, deputados,
embaixadores e oficiais. E todos fizeram a festa,
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BENFICA E INHAGÓIA

A luta por melhor
saneamento

Assaltos inquietam
moradores do Zimpeto
Os moradores da zona do Mabor, no bairro do
Zimpeto, queixam-se de assaltos na via pública, protagonizados por malfeitores que se
abrigam nas matas da zona, em particular a
existente nesta antiga fábrica de pneus.
Ao cair do sol, no regresso do trabalho, escola ou de outros destinos, os residentes são
obrigados a caminhar em grupos, para não serem assaltados.
Maria Sambo, residente, conta que os casos de assalto e violação sexual têm aumentado
ultimamente, perpetrados por indivíduos que
aparentam conhecer o dia-a-dia dos moradores.
Esta situação é agravada por falta de iluminação na via pública.
“Basta escurecer já não é possível circular
nesta zona. Eles ficam escondidos na mata ou
na estrada e controlam quem por lá transita
roubando bolsas, celulares entre outros bens

de valor”, referiu.
Manuel Pedro, outro residente, disse que a
filha passou por momentos de terror, obrigada
a entregar o celular, junto à porta da sua residência, quando regressava da escola.
Acrescentou que os roubos acontecem
também nas residências, sendo que as crianças
também não escapam as investidas dos malfeitores. “ Ontem assaltaram duas senhoras
por volta das 4 horas, levaram as bolsas e correram para a mata”, indicou.
Por seu turno, Lizeth Cossa, contou que
após o fim do recolher obrigatório a situação
ficou ainda mais complicada para os moradores, porque a polícia já não tem circulado com
a mesma frequência de antes.
“Vivemos com receio de regressar à casa.
Pedimos que a polícia intensifique o patrulhamento nesta zona, como forma de reduzir os
assaltos”, apelou.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457

Detidos supostos facilitadores
de ingresso na PRM

Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA

DOIS indivíduos encontram-se detidos na 14.ª Esquadra
indiciados de crime de burla
como facilitadores de vagas
para ingresso no curso básico da Polícia da República de
Moçambique (PRM).
Trata-se de um mecânico
e um electricista, de 34 e 37
anos, respectivamente, detidos quando tentavam ajudar

O

dores e primo da vítima.
O porta-voz da PRM,
Leonel Muchina, apelou à
população seguir os trâmites
legais para o ingresso nas escolas de formação da Polícia.
“Que sigam vias legais
para o ingresso nas escolas de
formação da Polícia, de outra
forma, vão incorrer em burlas”, indicou.

Falta de iluminação
pública preocupa Hulene B

O saneamento do meio é uma das áreas críticas destas zonas

S bairros George
Dimitrov, mais conhecido por Benfica, e Inhagoia A, no
distrito municipal
KaMubukwana, em Maputo, estão a fazer intervenções
com vista a melhorar o acesso à água, saneamento e drenagem de águas pluviais.
Para o efeito, foi lançado,
ontem, pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) em
parceria com da Fundação
ACRA, uma organização não
governamental italiana, o

o primo de um deles a ingressar no curso de instrução
básica da PRM, a troco de 40
mil meticais, supostamente
para um membro da Polícia
que iria tramitar todo o processo.
“Ele estava aflito e nós
também queríamos dinheiro,
então arquitectámos este esquema”, disse um dos burla-

Plano de Acção Comunitária,
denominado “Fortalecer as
Competências de Departamento de Abastecimento de
Água e Saneamento e o Papel
das Comunidades na Definição da Provisão de Água, Saneamento e Drenagem”.
A implementação do
projecto, que contará com a
participação da comunidade,
terá a duração de três anos e
um custo de 500 mil euros,
financiados pela União Europeia.
O director municipal de

Infra-estruturas e Ordenamento, Saturnino Chembeze, disse que durante o
período haverá capacitação
técnica institucional na elaboração e implementação de
planos de serviços de abastecimento de água, saneamento e drenagem.
“Espera-se que um total
de 1400 habitantes, funcionários do município e outros
actores usufruam do projecto”, afirmou.
decorActualmente,
re, com o apoio de jovens, o

mapeamento para a identificação de pontos propensos a
inundações, tendo em vista
a abertura de valas de drenagem.
Sabrina Tardivo, responsável da ACRA, apontou que
ao abraçar esta causa, pretende-se melhorar a gestão e
planificação dos serviços.
As autoridades locais indicaram que há necessidade
de envolver não só os jovens
no mapeamento das áreas
críticas do bairro, mas também os mais velhos.

A FALTA de iluminação nas ruas do bairro Hulene
B, na cidade de Maputo, inquieta os moradores
desta zona residencial, por estar a propiciar a actuação de criminosos, sobretudo à noite.
Os moradores disseram ao “Notícias” que a
falta de iluminação pública tem sido um dos problemas que perturbam a população nesta área.
Durante o dia, o ambiente é tranquilo, uma
vez que parte dos moradores vive da reciclagem
do lixo, mas quando cai a noite a situação já não
é a mesma.
Apontaram que os malfeitores fazem emboscadas em locais sem iluminação. “Somos
vítimas de assaltos, agressões e violações”, revelou Humberto João, morador.
Cristina da Conceição, outra moradora,
acrescentou que temem sempre que algo lhes

POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

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

aconteça quando regressam às suas residências.
“Os malfeitores costumam esconder-se
na lixeira de Hulene e controlam o nosso movimento quando ainda estamos a desembarcar
dos transportes e nos abordam em locais sem
iluminação”, disse.
Acrescentou que todos já sabem onde regularmente ficam os criminosos, por isso andam
sempre em grupo para evitar serem assaltados.
Por seu turno, Rosa Covele reconheceu que
os agentes da Polícia têm feito patrulhamento
no bairro, porém vê a necessidade de este ser
intensificado, com vista a neutralizar os malfeitores.
Anotou que, além do patrulhamento, deveria restaurar-se a rede de iluminação pública no
bairro.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE
Projecto ‘Melhorando a Resiliência Climática em Moçambique - MERCIM’

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do artigo 33 do Regulamento de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos
concursos abaixo citados foram adjudicados às seguintes empresas pelo valor total anual de:

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do número 3 do artigo 33 conjugado com o número 2 do artigo 63 do
Regulamento da 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
dos objectos abaixo às empresas constantes na tabela.
Nº
Ord.

1

2

3

Modalidade e nº do
contrato

Objecto de contratação
Prestação de Serviços de
Provisão de Sinal de Internet
para um Servidor na Direcção
Nacional de Mudanças
Climáticas

Concorrente
vencedor

Concurso Público nº 01/
TELEDATA DE
CP/SERVIÇOS/UGEA/SPAMOÇAMBIQUE, LDA
MERCIM-NPL/2022

Concurso Público nº 02/
CP/BENS/UGEA/SPALFM TECHNOLOGY
MERCIM-NPL/2022 – Lote
I
Fornecimento de computadores Concurso Público nº 02/
e impressoras à Direcção
CP/BENS/UGEA/SPALFM TECHNOLOGY
Nacional de Mudanças
MERCIM-NPL/2022 – Lote
Climáticas
II

Fornecimento de Projectores
e iPads à Direcção Nacional de
Mudanças Climáticas

Nº de
Ordem

Modalidade de
contratação e respectiva
referência

Nome do
concorrente

Objecto de concurso

1

Concurso por cotações
nº01/CT/FIPAG/AOP/2022

Triana Business
Solutions

Fornecimento de equipamento Informático

2

Concurso por ajuste directo
nº01/AJ/FIPAG/AOP/2022

4

Concurso por ajuste directo
nº02/AJ/FIPAG/AOP/2022

Apetel Lda.

Fornecimento de material de baixa tensão
para construção da linha de energia para o
sistema de abastecimenmto de Mueda

1.643.320,09MT

5

Concurso por ajuste directo
nº03/AJ/FIPAG/AOP/2022

Apetel Lda

Fornecimento de material de média tensão
para construção da linha de energia para o
sistema de abastecimenmto de Mueda

5.480.427,23MT

Concurso por ajuste nº04/
AJ/FIPAG/AOP/2022

Electricidade do
Zambeze

Instalação de rede de fornecimento
de energia eléctrica do sistema de
abastecimento de água ao reassentamento
Eduardo Mondlane-Mueda

3.240.900,00MT

Preço incluindo
IVA (Mt)
663.390,00

Construção de fontenários no centro
Manjor
de reassentamento de Saul em Metuge
Investimento Lda. no âmbito de assistência a população
deslocada de conflito armado

Valor da adjudicação
incluindo IVA

367.380,00MT

636.480,00MT

1.458.873,00

3.358.028,70

Nampula, aos 17 de Maio de 2022
A AUTORIDADE COMPETENTE
José Júlio Luís
(Técnico Superior N1)
223

FIPAG-Fundo de Investimento e património do Abastecimento de Água
Av.7 de Abril R/C, Natite
Tel:(258)27220254
Fax: (258)27222516
Email: fipag.pemba@fipag.co
Pemba, aos 19 de Maio de 2022
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Sábado, 21 de Maio de 2022

ECONOMIA

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Lei anti-corrupção
NA ÓPTICA DO FMI

Moçambique deve priorizar
diversificação da economia

O

REPRESENTANTE do Fundo Monetário Internacional
(FMI) em Moçambique, Alexis
Cirkel, considera que o nosso
país deve continuar a priorizar
a implementação de reformas diversificando a economia, investir no capital
humano e nas infra-estruturas, para
além de apostar em projectos de Gás
Natural Liquefeito (GNL).
“O nosso programa com o Governo de Moçambique visa apoiar algumas
reformas necessárias, tais como o reforço da estabilidade macroeconómica
sustentável e consistente com crescimento inclusivo e sustentável conducente à redução da pobreza e desigualdades”, disse.
Cirkel, que falava quinta-feira em
Maputo, no acto da apresentação de
um novo relatório intitulado “Perspectivas Económicas Regionais - África
Subsahariana”, apontou a importância

do país em investir em medidas estruturais e sociais entre as quais a gestão
das finanças públicas, governação e redes de protecção social.
Segundo o dirigente, o FMI continua a apoiar Moçambique em áreas
prioritárias para garantir uma redução
da despesa pública, boa governação e
transparência, bem como no fortalecimento das instituições para a era do
gás.
“O apoio inclui também a reestruturação e governação do sector empresarial do Estado, o aprimoramento e
reforma da legislação do sistema financeiro, nomeadamente as leis bancária,
cambial e a orgânica do Banco de Moçambique”, frisou.
No novo relatório, o organismo
perspectiva uma economia moçambicana propensa a riscos e incertezas,
apontando como principais causas o
terrorismo em Cabo Delgado, a po-

tencial aceleração das infecções da Covid-19 e os desastres naturais.
Disse que a doença pode elevar as
medidas de confinamento com impacto directo na actividade económica a
curto e longo prazos, como outros factores que concorrem para uma incerteza económica no país.
As outras ameaças incluem o recrudescimento do conflito Rússia-Ucrânia, o aumento dos preços globais
de alimentos e de combustíveis. Entretanto, aponta como aspecto positivo
o aumento da procura e preço do Gás
Natural Liquefeito (GNL).
“Perspectivamos ainda o aumento
de pressões fiscais e os atrasos na execução dos projectos de GNL, em Cabo
Delgado, devido aos ataques terroristas
em alguns distritos desta província”,
salientou.
Moçambique é um dos países mais
afectados pelos choques climáticos

chega aos empresários
UM grupo de empresários nacionais de diferentes sectores
de actividade acaba de ser capacitado em matérias relacionadas com a lei anti-corrupção.
Trata-se de uma acção levada a cabo pela Câmara de
Comércio de Moçambique
(CCM) em parceria com o Gabinete Central de Combate à
Corrupção (GCCC). A ideia é
consciencializar os agentes
económicos sobre os impactos da corrupção no ambiente
de negócios e as barreiras que
o fenómeno representa para a
promoção de investimentos.
Falando na formação realizada quarta-feira, em Maputo, a secretária-geral da CCM,
Teresa Muenda, afirmou que
apesar de a luta ter se tornado
um tema dominador da política contemporânea de muitos
países, incluindo Moçambique, a corrupção tende a prosperar devido à cultura de impunidade.
“Isso deve-se, em parte, ao
carácter menos inclusivo que se
faz do próprio conceito de corrupção. De facto, algumas definições negligenciam os actores
não-estatais que geralmente
estão envolvidos em tais trocas
corruptas”, disse.
Para justificar o seu posicionamento, a fonte explicou, por
exemplo, que um empresário
corrupto que tenta influenciar
um formulador de políticas
públicas, através de suborno, é
normalmente deixado de lado
por ser alegadamente reduzido

no mundo gerando perdas estimadas
em 1,33 por cento do Produto Interno
Bruto (PIB), nos últimos 20 anos. Actualmente, o PIB de Moçambique é estimado em cerca de 14 mil milhões de
dólares.
Durante a apresentação do relatório, Cirkel referiu que o FMI poderá
desembolsar cerca de 470 milhões de
dólares para prestar uma assistência
financeira às reformas e políticas implementadas pelo Governo moçambicano, bem como cerca de 309 milhões
de dólares para alocação de Direitos Especiais de Saque (SDR).
“Para a constituição de reservas, a
instituição vai alocar 300 milhões de
dólares e para assistência financeira de
emergência, 309 milhões de dólares,
sendo que 118 milhões estão destinados a recuperação pós ciclones Idai e
Kenneth, e 54 milhões de dólares para
o alívio da divida”, destacou.

Governadores do centro
reforçam parceria comercial
CÉSAR LANGA
OS governadores de Tete, Manica, Sofala e Zambézia manifestaram a intenção de reforçar
as relações comerciais entre as
quatro províncias do centro do
país. Nesta interação, primazia
será dada à melhoria do diálogo
entre os sectores público e privado. Domingos Viola, governador
da província de Tete, explicou
que o objectivo desta parceria é
encontrar soluções locais para os
problemas que afectam as populações nas comunidades.
Intervindo ontem na abertura do II Fórum dos Governadores Provinciais da Região
Centro, evento que decorre na
vila de Songo, distrito de Cahora Bassa, em Tete, Viola também
identificou as áreas agro-ecológicas, produção agrícola diversa,
a agro-pecuária, entre outras
como sendo as que oferecem um
potencial para o fortalecimento
das relações comerciais.
“Temos a certeza de que o
presente fórum irá aproximar
iniciativas e projectos juntando
as nossas sinergias para a viabilização de oportunidades em
função do potencial de cada província e numa perspectiva de comércio e cooperação inter-provincial”, disse.
Marcada pelo lema “Por uma

a um papel meramente passivo.
“É importante que haja
uma compreensão ampla do
conceito de corrupção, para
que tenhamos consciência do
mal que pretendemos combater e, de forma particular, as
formas como se manifesta na
classe empresarial”, frisou.
A secretária-geral da CCM
classificou também a corrupção como uma estratégia usada
por quem a pratica, para capturar ou influenciar instituições
em benefício de interesses próprios.
“Se houver um rigor na
análise da corrupção veremos
que os actores privados podem
não ser apenas agentes passi-

vos que sofrem com a corrupção, visto que eles são activos
ao pagarem subornos e corrompendo ou incentivando os
funcionários públicos a se engajarem em trocas corruptas”,
destacou.
Teresa Muenda exortou,
igualmente, a sociedade a
comprometer-se no combate
aos actos de agentes do Estado
que enveredam por esquemas
ilícitos para aliciarem os funcionários públicos e, por essa
via, verem a tramitação dos
seus processos facilitada.
A capacitação aconteceu no
âmbito do projecto de cooperação entre IHK Região de Estugarda e a CCM.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 097/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 20 Maio
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

3,99
5,22
3,99
1,47
3,71

4,07
5,32
4,07
1,50
3,78

4,03
5,27
4,03
1,49
3,74

494,45
78,02
27,23
167,20

504,30
79,58
27,77
170,53

499,38
78,80
27,50
168,86

12,89
49,39
9,44
9,46
8,97
78,82
6,50
6,36
64,90
66,78

13,14
50,38
9,63
9,65
9,15
80,39
6,63
6,49
66,19
68,11

13,02
49,89
9,54
9,56
9,06
79,61
6,57
6,43
65,55
67,45

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

Os governadores das províncias do centro do país estão a promover o reforço das trocas comerciais na região.

Região Competitiva na Mobilização de Investimentos”, a segunda edição do Fórum dos Governadores provinciais da Região
Centro deverá ser transformada
numa plataforma institucional e
marca corporativa de promoção
económica da região. A plataforma sirvirá também de fórum de
negócios e do diálogo público-privado da Zona Centro, assim
como de inclusão do sector pri-

vado na melhoria do ambiente
de negócio. Na sua intervenção,
Lourenço Bulha, Governador de
Sofala, lamentou os efeitos nefastos dos ciclones Ana e Idai e
sugeriu que este evento ajude a
minimizar o sofrimento das populações.
“Esperamos que este encontro consolide as conquistas do I
Fórum realizado ano passado na
cidade do Chimoio”, afirmou o

Governador de Sofala. Por seu
turno, Pio Matos, Governador
da província da Zambézia, sugeriu que o fórum traga soluções
palpáveis para os problemas das
comunidades.
“Queremos chegar longe,
mas para tal devemos caminhar
juntos”, disse o governador da
Zambézia. Francisca Tomás falou
das potencialidades agro-ecológica da zona centro do país, mas

destacou a província de Manica
como facilitadora da conectividade com os países do hinterland
para além de ser rica em recursos
naturais, sobretudo hídricos sugerindo ainda a aposta no agro-processamento da fruta. “É
nossa expectativa melhorarmos
a vida das comunidades e como
juntos fazemos melhor justifica-se a realização destes fóruns”,
disse a governadora de Manica.
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88.00

88.00

0

84.00

83.00

-1

81.00

81.00

0

Kg

80.00

78.00

-3

73.00

73.00

0

75.00

75.00

0

M ilho

Nacional

Kg

0

15.00

15.00

0

13.00

13.00

0

Farinha de milho

Nacional

Kg

50.00

50.00

0

49.00

49.00

0

32.00

32.00

0

F de trigo

Nacional

kg

0.00

0.00

0

62.00

62.00

0

48.00

48.00

0

30.00

30.00

Variação
%
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Kg

Nacional

Variação
%

Nacional

Açúcar castanho

Variação
%
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Cidade de Nampula

11/5/2022

Cidade da Beira

18/5/2022

Cidade de Maputo

Açúcar branco

Produto

F. Trigo Flor bela

Nacional

kg

75.00

75.00

0

-

-

62.00

62.00

0

Arroz corrente

Imp ortado

Kg

62.00

62.00

0

47.24

47.24

0

40.00

40.00

0

Arroz extra

Imp ortado

Kg

78.00

78.00

0

62.56

62.56

0

55.00

55.00

0

Feijão manteiga

Nacional

Kg

111.00

116.00

5

85.00

85.00

0

90.00

90.00

0

Feijão manteiga

Imp ortado

Kg

195.00

195.00

0

-

-

-

-

-

Amendoim

Nacional

Kg

175.00

185.00

6

90.00

90.00

0

108.00

108.00

0

Amendoim

Imp ortado

Kg

185.00

185.00

0

-

-

-

-

Batata

Nacional

Kg

50.00

50.00

0

95.00

95.00

0

41.00

41.00

0

Batata

Imp ortada

Kg

55.00

55.00

0

65.00

65.00

0

63.00

63.00

0

Tomate

Nacional

Kg

70.00

70.00

0

62.00

72.00

16

76.00

76.00

0

Tomate

Imp ortado

Kg

70.00

70.00

0

-

-

95.00

95.00

0

Cebola

Nacional

Kg

50.00

50.00

0

36.00

37.00

Cebola

Imp ortada

Kg

49.00

50.00

2

-

-

Óleo alimentar

Nacional

Litro

184.00

184.00

0

166.00

165.00

Óleo alimentar

Imp ortado

Litro

283.00

330.00

17

250.00

250.00

0

Ovos

Nacional

Dúzia

Ovos

Imp ortado

Dúzia

Frango congelado

Nacional

Unidade

303.00

Frango congelado

Imp ortado

Unidade

Galinha viva

Nacional

Unidade

Carap au (16 cm)

Imp ortado

Carap au (18 cm)

Imp ortado

Carap au (20 cm)

-

-

3

68.00

68.00

0

68.00

0

-1

136.00

136.00

0

0

250.00

250.00

0
0

0

97.20

97.20

0

-

-

315.00

4

226.00

226.00

320.00

318.00

-1

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0

-

-

-

255.00

255.00

0

Kg

155.00

155.00

0

140.00

136.00

180.00

180.00

0

Kg

165.00

165.00

0

-

-

150.00

150.00

0

Imp ortado

Kg

175.00

175.00

0

145.00

145.00

0

-

-

0

Carap au (25 cm)

Imp ortado

Kg

175.00

175.00

0

170.00

170.00

0

180.00

180.00

0

Peixe seco

Nacional

Kg

0.00

210.00

210.00

0

295.00

295.00

0

130.00
130.00

130.00
130.00

0.00 #DIV/0!

0

-3

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.841,39000
Venda.............. 1.841,90000

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

-

68.00

-

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

4,0000000
2,0255700

%
%

Maputo, 23.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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u/m

80,00Mt/Kg; e o frango
congelado
importado
cujo preço passou para
180,00Mt/Ud depois de
ter estado 320,00Mt/
Ud. Os restantes produtos mantiveram-se.
Cidade da Beira –O
preço de tomate nacional
incrementou
na ordem de 72,00Mt/
Kg contra 62,00Mt/
Kg, cebola nacional
a custar 37,00Mt/Kg
contra
36,00Mt/Kg,
comparativamente
a
semana passada. Reduziu o preço do carapau (16cm) importado
a custar 136,00Mt/Kg
contra
140,00Mt/Kg,
açúcar branco nacional
na ordem de 83.00Mt/
Kg contra 84,00Mt/Kg,
e óleo alimentar nacional a custar 165,00Mt/L
contra 166,00Mt/L.
Cidade de Nampula –
Nesta cidade, não houve
alteração de o preços de
produtos.

Origem

Preços médios dos produtos básicos
OS preços médios dos
produtos
alimentares
básicos praticados em
algumas lojas e mercados nas cidades de Maputo, Beira e Nampula,
no período de 11 a 18 de
Maio de 2022, comportaram-se de seguinte
modo:
Cidade de Maputo Na semana em análise, o
preço do óleo alimentar
importado incrementou passando a custar
330,00Mt/L contra os
anteriores 283,00Mt/L;
o amendoim nacional
foi vendido a 185,00Mt/
Kg face 175,00Mt/Kg
da semana anterior e; o
preço de feijão manteiga
fixou-se em 116,00Mt/
Kg contrariamente aos
111,00Mt/Kg da semana
finda.
No mesmo período reduziu o preço do
açúcar castanho nacional, que foi vendido a
78,00Mt/Kg contra os

Teresa Muenda entende que os empresários também praticam actos de corrupção

91.00

91.00

89.00

89.00

0

290.00

290.00

0

Fonte: INFOCOM – MIC/DNCI, DPICOM de Maputo,Beira e Nampula, em colaboração com as Lojas/Mercearias Kuksar, Issufo
Nur, Nina Comercial e Mercado Mercados Municipais - Maputo: Casa Mamad, Mercearia Rugnate, Mercado Estrela, Mercearia
July, Mercearia Venancio, Mercado Mahotas, Mercearia C. Nilza, Mercearia Pitambar, Mercearia Bofrank, Mercado Janet,
Mercado Central e Mercado Xipamanine. - Beira: Bazar Filipe, Tarmahomed Hashan, Mercearia Maquinino e Mercado do
Maquinino; Nampula: Mercado Waresta,Mercado Municipal, Mercados dos Belenenses, Mercado Matadouro, Loja Atlas Comercial e
Loja Afrivision Trading.

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Sábado, 21 de Maio de 2022

CIDADE DA BEIRA

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

Recomenda-se celeridade
na reconstrução pós-Idai

O

MINISTRO das Obras
Públicas e Habitação, Carlos Mesquita, instou o Gabinete de Reconstrução
Pós-Ciclones
(GREPOC),
cuja sede está nesta urbe,
no sentido de acelerar o
processo de reposição das
infra-estruturas públicas e
privadas, incluindo habitações, destruídas pelo ciclone que fustigou a cidade
em Março de 2019.
Falando a jornalistas, no
final da sua primeira visita
de trabalho o governante
lamentou que o progresso das empreitadas ainda
seja baixo, três anos após a
ocorrência daquele desastre natural.
Indicou que há necessidade de se fazer um trabalho mais profundo e visível
de reposição das infra-estruturas.
Afirmou estar a constatar, paralelamente, que o
processo de mobilização de
recursos financeiros está a
acontecer a um ritmo que
não era o esperado.
Contudo, revelou que
foram desembolsados cerca
de 500 milhões de dólares
directamente geridos pelo
GREPOC mas, no cômputo
geral, houve uma contabilização de 1.2 milhões de
dólares com outras intervenções indirectas.
“Mesmo assim, vamos
fazer, muito brevemente,
uma reunião de alto ní-

Estimulado consumo
de alimentos de origem
animal
O CONSUMO de alimentos de origem
animal deverá ser mais incrementada
com a disponibilização de 14 milhões
de dólares norte-americanos pelo Reino dos Países Baixos para viabilizar um
projecto que foi lançado esta quinta-feira na Beira.
Pretende assim aumentar a produção de alimentos nutritivos e catapultar
o consumo de peixe, frangos e ovos.
A directora de Género, Crianças e
Acção Social em Sofala, Graciana Pita,
espera que seja dinamizada a comercialização dos alimentos de origem
animal para a redução da desnutrição
aguda.
Descreveu que a iniciativa visa a
melhoria da vida das comunidades e
apelou aos beneficiários a valorizarem a
iniciativa para uma gestão sustentável,
criando cadeias de valor sólidos.
A propósito, o diplomata do Reino
dos Países Baixos acreditado em Maputo, Henny De Vries, indicou que a
segurança alimentar juntamente com
o sector de saúde sexual e reprodutiva
são os principais sustentáculos desta

Marcas deixadas pelo ciclone Idai ainda são bem visíveis

vel com os principais parceiros de cooperação que
têm estado a disponibilizar
fundos para vermos que

apreciação eles fazem de
todo o trabalho em curso”,
anunciou.
Depois desta reunião

com os técnicos do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, Mesquita deixou orientações claras no

sentido de as actividades
daquela instituição atinjam
com urgência outros níveis
de desenvolvimento.

Concluído estudo de impacto
ambiental na protecção costeira

A erosão costeira afecta profundamente a cidade da Beira

FOI já concluído o estudo do
impacto ambiental para o desenvolvimento do projecto de
reconstrução do muro de protecção costeira da cidade da
Beira.
A informação foi tornada pública pelo Ministro das
Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos, Carlos Mesquita depois de um encontro
virtual que o governante manteve com os principais parceiros daquele mega-projecto.
A propósito, Mesquita
sustentou que se tudo correr
conforme o previsto as obras,
avaliadas em 60 milhões de
dólares americanos, poderão
arrancar até finais do primeiro semestre do próximo
ano, sendo desembolsados
pelo Banco Mundial, Banco
Alemão de Desenvolvimento (KFW) e pelo Governo da
Holanda.
O titular da pasta das Obras

Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos descreveu que se espera no final dos trabalhos de
cinco anos um impacto bastante positivo na vida dos citadinos da Beira.
Recordou que as obras em
alusão consistirão na recuperação da costa com a reposição
de solos e areias incluindo outras benfeitorias afins.
Porém, referiu que ainda
deverão ser discutidos outros
detalhes técnicos do projecto
ao nível do Governo em termos
de coordenação institucional.
A empreitada vai cobrir
uma área total de 25 quilómetros entre a Praia Nova e a zona
do Estoril.
Entretanto, ainda na cidade da Beira, Mesquita anunciou
que arranca no próximo ano
a segunda fase do sistema de
drenagem, também orçado em
60 milhões de dólares norte-americanos.

PUBLICIDADE

ENCONTRE AS MELHORES
VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
www.jornalnoticias.co.mz
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www.desaﬁo.co.mz

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

estratégia de desenvolvimento.
Considerou ser inconcebível que
este fenómeno esteja a afectar um grande número de crianças, comprometendo o seu futuro pois não conseguirão
atingir o seu potencial desenvolvimento físico, mental e cognitivo precisamente devido à desnutrição crónica.
Disse ainda ser inaceitável registarem-se mortes em crianças de cinco
anos de idade por causa de desnutrição
crónica numa região potencialmente
agrícola e piscatória.
“É urgente atacar este mal com mais
agressividade e sair-se das palavras
para a acção aumentando produtos nutritivos”, afirmou.
Previsto para um período de cinco
anos, o projecto conta com apoio dos
sectores da Agricultura, Pescas, Indústria e Comércio e Saúde.
A iniciativa será implementada em
parceria com a “Global Alliance for Improved Nutrition” (GAIN) cujo respectivo director, Gaspar Guambe, comprometeu-se a honrar com o compromisso
de excelente implementação.
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Uniões prematuras duplicam
entre menores deslocados

ARQUIVO

A

S uniões prematuras
aumentaram entre menores nos centros de
acomodação de deslocados e bairros de
reassentamento, um pouco por todos os distritos
de Cabo Delgado.
O preocupante aumento de uniões prematuras é resultado de uma
combinação de factores
como o sofrimento contínuo que muitas das famílias têm passado em
centros de trânsito ou os
desafios de começar uma
nova vida em áreas distantes das suas origens.
Muitos pais enfrentam
a escolha devastadora de
não poder alimentar a sua
família ou abrigar todos
os seus filhos, e optar por
deixá-los casar para aliviar a carga.
A Save the Children indica, em comunicado de
imprensa citado pela AIM,
que entre os meses de Janeiro e Março últimos registou 108 casos de uniões
prematuras, nos distritos
de Pemba, Metuge, Chiúre
e Montepuez, em comparação com 65 entre Outubro e Dezembro de 2021.
Acrescenta que entre
Janeiro e Março, o número de menores recém-casadas aumentou de forma
constante, de seis no mês
de Janeiro para 32 em Fe-

Raparigas devem ser educadas a fazer as suas escolhas

vereiro, e 70 em Março.
Antes do conflito eclodir, indica, a província
de Cabo Delgado tinha
a segunda maior taxa de
uniões prematuras e de
gravidezes na adolescência no país, com uma cifra de 65 por cento, tendo
como grupo-alvo adolescentes entre 15 e 19 anos,
que já são mães ou estão
grávidas.
A directora da Save the
Children
International,
Inger Ashing, manifestou

preocupação ao encontrar crianças deslocadas e
suas famílias a expressarem sofrimento, trauma,
horror, e as deslocações
que têm passado desde o
início do conflito.
As meninas são particularmente vulneráveis e
estão a ser casadas a uma
taxa incrivelmente alta”,
lamentou Ashing.
Acrescentou que “quase meio milhão de adolescentes fugiu da violência e
divide casas com parentes

distantes, às vezes mais de
uma dúzia em uma única
pequena residência. Elas
estão fora da escola, seus
pais não têm emprego e
não há assistência médica, comida ou água suficiente.”
“A situação é insustentável e desesperadora,” sublinhou.
Salientou a necessidade de se angariar, com urgência, mais fundos para
atender às necessidades
imediatas de crianças e

comunidades, ao mesmo
tempo que se criam fluxos
de financiamentos sustentáveis para trabalhar
em soluções de longo prazo para resiliência duradoura, construir e manter
a paz.
A situação de segurança em Cabo Delgado
continua volátil e imprevisível. Segundo o comunicado, em Janeiro, cerca
de 14.200 pessoas, das
quais pelo menos 6800
crianças, fugiram das suas
casas após novos ataques,
decapitações e sequestros.
Entre 23 e 29 de Março, mais 4169 pessoas
foram deslocadas, quase
metade das quais crianças. Destas, 72 por cento
vivem em comunidades
hospedeiras, enquanto 28
por cento em centros de
acolhimento.
A crise deixou 1,5 milhão de pessoas necessitadas, e há relatos contínuos de graves violações
dos direitos humanos e da
criança, entre assassinatos, sequestros, recrutamento e uso de crianças
por grupos armados.
Os ataques terroristas
em Cabo Delgado resultaram em perto de 800 mil
pessoas deslocadas, incluindo cerca de 370 mil
crianças.

Duzentos candidatos expulsos de Matalana
Duzentos candidatos a
membros da Polícia da República de Moçambique
(PRM) foram expulsos,
recentemente, da Escola
Prática da Polícia em Matalana, distrito de Marracuene, província de Maputo, por apresentarem
certificados falsos e conduta duvidosa.
A identificação destes
jovens aconteceu no decurso da reinspecção realizada depois de os candidatos serem admitidos ao
curso. Parte deles, segundo dados avançados pela
corporação, foram identificados como tendo ligações com grupos de criminosos, para além de vícios
na documentação usada
para a candidatura.
No mês passado, durante a abertura do curso
em referência, o Comandante-Geral da Polícia,
Bernardino Rafael, havia advertido que todos
os candidatos de conduta
inapropriada e que, eventualmente, haviam esca-

pado ao sistema de selecção, seriam, de uma ou de
outra forma, identificados
e expulsos por não reunirem postura para fazer
parte da corporação.
Entretanto,
falando
por ocasião dos 47 anos
da PRM assinalados terça-feira, o Comandante-Geral colocou de parte
qualquer relação entre o
envolvimento de alguns
agentes no mundo do crime, com a formação que é
ministrada nas escolas da
Polícia.
“O comportamento do
homem começa a ser moldado em casa, prossegue
na escola e, só depois disso, é que entra para a formação nas nossas unidades. Portanto, se tiver sido
mau aluno ou estudante
nessas fases, ou se é que se
comportou mal em casa,
certamente que irá levar
estes vícios para as organizações em que for inserido.
Trata-se de um vírus que o
homem carrega consigo
desde casa e que não pode

Há dinheiro para pagamento dos ex-mineiros

TEBA canaliza fundos
para pagar ex-mineiros
UM milhão de randes, de
um total de cinco milhões,
está disponível para a retoma do pagamento em
deferido dos ex-trabalhadores das minas da África
do Sul, após interrupção
em 2017, devido a falta de
fundos.
A informação foi partilhada ontem, em Maputo,
José Carimo gestor executivo da TEBA, entidade recrutadora da mão-de-obra
para a indústria mineira
sul-africana, José Carimo,
num encontro que manteve com jornalistas.
Referiu que o Ministério do Trabalho e Segurança Social está a trabalhar
para que os ex-mineiros e
ou seus dependentes, devidamente identificados,
possam receber o dinheiro
a que tem direito.

“A retoma de pagamento iniciou em Dezembro do
ano passado e tudo está a
ser feito no sentido de todos
os trabalhadores alistados
poderem receber os seus
ordenados. Não queremos
que haja falhas, daí que estamos a trabalhar com toda
cautela”, apontou.
Actualmente, os cerca de 18 mil trabalhadores nas minas da África
do Sul estão a receber os
seus honorários naquele país e o pagamento em
deferido em Moçambique.
Acrescentou que se os ex-mineiros não estivessem
a receber os seus salários
possivelmente podiam se
manifestar.
Estão em causa cerca de
1600 ex-trabalhadores que
foram descontados os seus
salários, tendo o valor sido

Murrupula ganha
mais um centro de saúde

Polícia prossegue verificação de potenciais infiltrados na corporação

ser atribuído à corporação,
porque a nossa formação é
clara sobre como cada um
deve se posicionar e agir”,
explicou.
“Recrutamos homens
e mulheres para a Polícia para se empenharem

na prevenção e combate à
criminalidade, acidentes
de viação e combate cerrado ao terrorismo. Todos
recebem educação patriótica e são moralizados nas
unidades e subunidades
para fazer o melhor na de-

fesa da pátria, razão pela
qual qualquer comportamento diferente do plasmado nos nossos instrumentos e orientações não é
da responsabilidade da Polícia, mas sim individual”,
esclareceu.

EM BAZARUTO

UM novo centro de saúde do tipo dois entrou em
funcionamento
semana passada, na localidade
de Namilasse, distrito de
Murrupula, em Nampula,
elevando para oito o número de unidades sanitárias existentes neste ponto
da província.
O director distrital de
Saúde de Murrupula, Azevedo João, disse que a inauguração da infra-estrutura
é uma mais-valia para os
cerca de 15 mil habilitantes desta localidade, pois
eram obrigados a percorrer
entre 25 e 40 quilómetros
para alcançar a unidade
sanitária mais próxima,
em Chinga ou na vila-sede
distrital.
O responsável acredita
que haverá melhoria sig-

nificativa na assistência à
população.
O governador de Nampula, Manuel Rodrigues,
que inaugurou o centro,
disse que a infra-estrutura faz parte dos esforços
do governo de promoção
do desenvolvimento, através da disponibilização
de serviços básicos para a
melhoria das condições de
vida da população.
Exortou os habitantes
desta localidade a conservarem a infra-estrutura,
que as mulheres devem
frequentar para os partos
institucionais, pois há disponibilidade dos serviços
de maternidade.
O Centro de Saúde de
Namilasse está a ser iluminado com recurso a painéis
solares, uma vantagem so-

Jovens formados para o auto-emprego
MAIS de 300 jovens do Arquipélago de Bazaruto, no distrito de
Inhassoro, beneficiaram de formação profissional nas áreas de
culinária, construção civil, electricidade, carpintaria e canalização com o objectivo de incentivar
o auto-emprego.
A formação visa igualmente contribuir para a melhoria das
condições de vida dos jovens e
para elevar o nível de serviços oferecidos no distrito.
A maioria dos jovens formados já está a desenvolver projectos nas respectivas áreas e outros
foram contratados por diferentes
instituições do sector privado, que
operam na província.
Dados partilhados pela porta-voz da oitava sessão do Conselho dos Serviços de Representação

desviado para outras despesas no Ministério do Trabalho, despoletando o caso
dos 113 milhões em julgamento no Tribunal Judicial
da cidade de Maputo.
José Carimo é um dos
declarantes no caso de desvio da Direcção Nacional do
Trabalho Migratório (DTM),
ocorrido entre 2010 e 2015.
O caso têm onze réus,
entre antigos quadros do
Ministério do Trabalho,
com destaque para a ex-titular da pasta, Helena
Taipo, a ex-directora da
DTM, Anastácia Zitha e o
ex-coordenador de projectos de reinserção social
dos ex-mineiros e seus
dependentes, Pedro Taimo acusados de prática de
actos que lesaram o Estado
em mais de 113 milhões de
meticais.

do Estado, em Inhambane, Elvira
Chirindza, indicam que dos 300
formandos 50 são da Escola Superior de Hotelaria e Turismo e do
Centro de Formação de Emprego
de Vilankulo, e 13 já trabalham em
diversas instituições do sector hoteleiro e não só.
Chirindza indicou que a formação enquadra-se nas acções da
responsabilidade social da administração do Parque Nacional de
Bazaruto (PNB) visando reduzir o
índice do desemprego na província, bem como para alargar o programa de apoio escolar, abrangendo 244 alunos de seis escolas do
arquipélago.
Ainda no âmbito da sua responsabilidade social, foram entregues mais de três milhões de
meticais às comunidades locais,

correspondente a taxa de 20 por
cento da receita de exploração dos
recursos naturais de cerca de 22
milhões de meticais, arrecadados
no ano passado.
Em 2021 foram registados
17.894 entradas de turistas nacionais e estrangeiros.
Informações disponíveis dão
conta do cometimento da administração do PNB na protecção e
conservação da biodiversidade,
tendo formado, para o efeito, 10
fiscais e marinheiros em técnicas
de abordagem e revista de barcos
e 33 em combate a queimadas descontroladas.
Foram realizadas ainda 7930
patrulhas, tendo resultado na
apreensão de 11 embarcações, duas
das quais a motor e nove a vela, 47
artes nocivas à pesca como por

exemplo as redes de emalhar. Estas irregularidades resultaram em
15 autos lavrados e julgados, dos
quais nove pessoas foram condenadas a penas que variam de quatro meses a oito anos de prisão, por
prática de vários crimes, como a
pesca ilegal e caça furtiva de espécies proibidas. Para além de protecção e conservação, foi realizada
a contagem da área de dugongos,
uma espécie em via de extinção no
país, e foi confirmado que existem
ainda cerca de 300 indivíduos, 46
ninhos de tartarugas marinhas e
mais de duas mil crias vivas.
O PNB forma uma variedade
de habitat terrestre e marinha que
fornece refúgio para mais de 170
espécies de aves, 48 de répteis, 21
mamíferos marinhos e 500 moluscos.
Governador Manuel Rodrigues inaugurando o Centro de Saúde de Namilasse

bretudo no atendimento
das parturientes.
A nova unidade sanitária presta consultas
pré-natal e natal, pós-parto, planeamento familiar, triagem, observação
ambulatória e vacinação
(PAV), além de realizar
partos. Espera-se que com
a maternidade os partos
institucionais venham a
aumentar em Namilasse.
Dados colhidos na administração local indicam
que foram notificados desde 2001 10.850 partos institucionais em Murrupula,
um crescimento de 26 por
cento.
Igualmente, 1378 infectados pelo HIV iniciaram o
tratamento anti-retroviral
do ano passado ao primeiro
trimestre do presente ano.
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NO ÂMBITO DO SUSTENTA

Agricultores
recebem tractores

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

O preço do “chapa” poderá passar dos actuais 10 para 20 meticais

POLICIA

Estudo recomenda
aumento do preço do “chapa”
UM estudo que consistiu na
medição da distância entre
os terminais rodoviários urbanos realizado há dias na
cidade de Nampula concluiu
que os transportes semicolectivos de passageiros perdem 10 meticais por passageiro em cada rota. Para
compensar os prejuízos, o
estudo recomenda o aumento do preço de “chapa” dos
actuais 10 para 20 meticais
em todas as rotas urbanas.
O cálculo foi feito com
base em 1.50 centavos cobrados por cada quilómetro

percorrido pelo passageiro. O
estudo foi realizado por uma
comissão mista envolvendo
técnicos da Associação dos
Transportadores Rodoviários
de Nampula (ASTRA) e do
Conselho Municipal.
O relatório que resultou
do estudo foi submetido ao
gabinete jurídico da edilidade para a devida análise, após
o que será canalizado ao presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula,
Paulo Vahanle, para homologação e posterior submissão
à Assembleia Municipal para

Secretário de Estado Mety Gondola na entrega dos meios de produção

VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO

A

G R I C U LT O R E S
emergentes do distrito de Nampula
receberam esta semana três tractores e respectivas alfaias, no
âmbito do projecto Sustenta. Trata-se de um investimento do Governo moçambicano que tem como
objectivo maximizar e alavancar a produção agrícola
e torná-la sustentável.
O secretário de Estado
na província de Nampula, Mety Gondola, que fez a
entrega das máquinas, disse que é aposta do Governo

potenciar e formar os agricultores para produzirem
mais para o seu sustento
e, deste modo, alavancar a
economia do país.
Garantiu para breve a
entrega de mais 10 tractores
com as respectivas alfaias
para igual número de agricultores e 20 camiões para
escoamento da produção
dos agricultores do distrito.
Revelou que este ano o Executivo vai alocar mais de 40
tractores a novos agricultores emergentes na província.
Com a entrega dos três

meios, já são 95 os tractores
entregues pelo Governo aos
agricultores dos distritos
de Nampula desde 2020. Os
beneficiários agradeceram o
gesto e disseram que com os
meios esperam aumentar a
produção e produtividade.
“Com alocação dos
meios, irei aumentar a área
de produção, de modo a colocar à disposição da população do nosso distrito mais
alimentos,
contribuindo
assim no combate à fome e
desnutrição crónica”, disse
Taciana Francisco, beneficiária.

Superada meta da segunda fase
PELO menos um milhão e trezentas e sessenta
e quatro crianças foram imunizadas na segunda fase da campanha de vacinação contra pólio em Nampula, superando assim a meta de
um milhão e duzentos petizes.
As autoridades da Saúde acreditam haver
ainda muitas crianças que não foram vacinadas nas duas fases, o que constitui motivo de
preocupação. Falando a jornalistas, o chefe
do Departamento de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde em Nampula, Geraldinho Avalinho, mostrou se satisfeito com
os números alcançados na segunda ronda da
campanha, recordando, entretanto, que ain-

da faltam duas por cumprir.
A terceira fase está marcada para Junho
próximo, e o grupo alvo são crianças vacinadas e/ou não na primeira e na segunda fases.
Avalinho enfatizou que para garantir a imunidade dos petizes, é importante que as crianças
tenham vacinação completa prevista pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Por isso, exorta aos pais e encarregados
de educação a colaborarem na campanha de
vacinação, levando as crianças aos postos. O
vírus é fatal afecta menores de cinco anos,
tendo já sido detectados dois casos em Nampula.

decisão.
Comentando o estudo, o
presidente da ASTRA, Luís
Vasconcelos,
considerou
longas as rotas urbanas percorridas pelos transportadores, o que justifica o aumento
da tarifa de transporte nos
moldes propostos.
Por duas vezes, os transportadores submeteram ao
município a proposta de
reajuste do preço de “chapa” para 15 meticais, intenção que eles mantêm. A
orientação para realização
da medição entre os diferentes terminais rodoviários foi dada por Paulo
Vahanle, num encontro
com os transportadores,
alegadamente por discordar
do reajuste do preço sem
prévio conhecimento da
distância real percorrida.
A ASTRA justifica que a
proposta do reajuste do preço surge em consequência da
subida do preço dos combustíveis e custos dos acessórios
e manutenção das viaturas.
Relativamente ao pedido formulado por Vahanle, de alargamento das rotas urbanas
até ao limite do raio do município, Vasconcelos afirmou
que, a ser acolhido, os transportadores terão prejuízo de
20 meticais.

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

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

PUBLICIDADE

República de Moçambique
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), do nº 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.°5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação e a deserção dos objectos dos concursos abaixo de acordo com o seguinte:
Modalidade
Concursos Limitados
Concurso de Pequena Dimensão

Nᵒ de Concurso
01/TJPCD/UGEA/2022
02/TJPCD/UGEA/2022
03/TJPCD/UGEA/2022
04/TJPCD/UGEA/2022
01/TJPCD/UGEA/2022

Objecto de Concurso
Aquisição de combustíveis e lubrificantes
Aquisição de material de consumo para Informática
Aquisição de material de consumo para Escritório
Reparação e manutenção de bens móveis e imóveis
Reparação e manutenção de equipamento de frio

Nome da Empresa Adjudicada
GALP-PEMBA
STAR STATIONERY, LDA
STAR STATIONERY, LDA
SRMV, LDA
SRMV, LDA

Valor
1.426.193,40Mt
1.258.500,00Mt
1.046,900,00Mt
1.850.850,00Mt
448.000,00Mt

A Autoridade Competente
Pemba, aos 10 de Maio de 2022

República de Moçambique
Província de Cabo Delgado
GOVERNO DO DISTRITO DE MOCÍMBOA DA PRAIA
Unidade Gestora Executora das Aquisições ( UGEA)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Anúncio dos Concursos

O Governo do Distrito de Mocímboa da Praia convida Empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas, para o seguinte
concurso:

O Serviço Provincial de Ambiente convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo
mencionados:
№ do Concurso

Objecto

N°07/33C000741/CL/2022

Fornecimento de combustíveis e
lubrificantes

N°08/33C000741/CL/2022

Manutenção e reparação de viatura

N°09/33C000741/CL/2022

Serviço de limpeza e fumigação

Concurso
Limitado
Concurso
Limitado

Prazo de entrega
das propostas
6/6/2022
8.00 hrs
6/6/2022
9.30 hrs

Data/hora de
abertura das propostas
6/6/2022
8.15 hrs
6/6/2022
9.45 hrs

Concurso
Limitado

6/6/2022
11.00 hrs

6/6/2022
11.15 hrs

Modalidade

Objecto
Melhoramentos Localizados da Estrada de Terra, Troço Owasse/Mitope (12km)
Distrito de Mocímboa da Praia

1.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concursos e levantá-los na UGEA do
Serviço Provincial do Ambiente, pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt (Mil e Quinhentos Meticais) por cada conjunto e
que o mesmo deve ser depositado na conta número 500114250 BIM- Receita Serviço Provincial do Ambiente Cabo Delgado.
As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala do Serviço Provincial do Ambiente, sita na Rua Marginal em frente à praça
Samora Machel, Cidade de Pemba.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016 de 8 de Março.
Pemba, aos 20 de Maio de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)

163

165

2.
3.
4.
5.
6.

Data de abertura
do Concurso

Hora da Abertura
das propostas

Modalidade

20 de Junho de 2022

10.00 Horas

Concurso
Público

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los durante as horas
normais do expediente a partir do dia 20 de Maio de 2022, no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas, sito no Bairro
Cimento, Av. Samora Machel, Distrito de Mocímboa da Praia; Pela Importância não reembolsável de 2.000,00 (Dois Mil Meticais).
Todas as propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a sua abertura.
O resultado do concurso será anunciado após a conclusão da avaliação das propostas dentro dos prazos da sua validade.
A visita ao local da Obra realizar-se-á nos dias 13 a 17 de Junho de 2022, pelas 8.00 horas, sendo as horas normais de expedientes devendo
os concorrentes contactarem o Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estrutura de Mocímboa da Praia, que funciona provisoriamente
nos Serviços Provinciais de Infra-estruturas.
Os concorrentes deverão ter presente que o Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas, não se responsabiliza pelo envio por
qualquer meio dos documentos aos concorrentes.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Mocímboa da Praia, aos 19 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

51
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Sábado, 21 de Maio de 2022

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

V Sessão encerra com mensagens
de encorajamento às FADM

A

V SESSÃO da Assembleia da República
(AR), encerrou ontem, com mensagens
de encorajamento às
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM), para
que continuem o combate,
com firmeza, aos terroristas na
região norte do país.
Discursando no encerramento da sessão, os representantes do povo congratularam
o facto dos jovens se mostrarem comprometidos com a
defesa da soberania do país,
com vista a restabelecer a paz
definitiva e proporcionar o
bem-estar aos moçambicanos.
Contudo, apelam ao envolvimento de todos os moçambicanos na criação de
condições para que as populações regressem às zonas de
origem, bem como para o resgate da confiança dos investidores nacionais e estrangeiros.
Para além do terrorismo,
os parlamentares referiram-se a necessidade de se continuar a combater a onda de
raptos que se assiste no país,
fenómeno que se torna maior
preocupação das famílias

Chefe da bancada da Frelimo, Sérgio Pantie.

Frelimo é pelo
progresso económico
Encerrou, ontem a V sessão ordinária da Assembleia da República.

moçambicanas, que esperam
uma actuação mais rigorosa do
Ministério Público na respon-

sabilização dos criminosos.
Nestas últimas intervenções, as chefias das três ban-

cadas debruçaram-se ainda
sobre outros aspectos sociais,
económicos, culturais e po-

líticos do país, que de forma
aprofundada explanamos a
seguir.

Renamo defende fundo soberano
A VICE-CHEFE da bancada da
Renamo, Clementina Bomba,

disse que a sua bancada defende a constituição urgente do

Fundo Soberano, com vista a
acautelar recursos para as ge-

Vice-chefe da bancada da Renamo, Clementina Bomba

rações futuras.
Segundo a parlamentar,
neste momento, o país tem
riquezas como gás, carvão,
madeira, pedras preciosas e
semi-preciosas e campos de
produtos agrícolas, cuja produção precisa ser repartida
para todos os cidadãos.
“A partir deste pódio, a
Bancada Parlamentar da RENAMO desafia os representantes do povo a constituir o
Fundo Soberano já na próxima
VI Sessão Ordinária, porque os
recursos não renováveis continuam a ser explorados e esgotam. Não podemos deixar que
os apetites insaciáveis prevaleçam e capturem o Estado moçambicano”, disse Clementina
Bomba.
Ainda na sua intervenção,
Clementina Bomba mostrou-se preocupada com o facto de
o país ter cerca de 36 milhões
de terras aráveis, mas mesmo
assim, continuar a depender

de produtos alimentares importados, como por exemplo
o milho, batata, cebola, alho e
até tomate,.
“Esta dependência deriva
de uma autêntica falta de vontade política, porque aqueles
que deviam garantir e promover o desenvolvimento a partir
da agricultura são os que capturaram o sector económico
e tiram vantagens incomensuráveis dessa dependência”,
referiu.
Na ocasião, Clementina
Bomba, destacou o processo
de Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração (DDR)
dos ex-guerrilheiros da Renamo, afirmando que o desejo do
seu partido é que o processo
termine com sucesso.
Apontou que até este momento, do universo de 5.222
combatentes já foram desmobilizados 3.549 Combatentes
dos quais, 3.393 são homens,
156 são mulheres.

MDM destaca
reajuste do salário mínimo
POR seu turno, o Movimento
Democrático de Moçambique (MDM) defende um salário mínimo justo, compatível
ao custo de vida na satisfação
das necessidades básicas do
trabalhador e do seu agregado
familiar.
Segundo o Vice-chefe desta bancada, José Domingos,
o salário mínimo justo significa cobrir as despesas de alimentação, alojamento, água,
energia, transporte, assistência médica e medicamentosa,
educação dos filhos e outros
bens essenciais para a dignidade humana.
Para ele, este desiderato é
prejudicado pela má governação caracterizada por esquemas de corrupção, ausências
de políticas que garantam a estabilização de pequenas e médias empresas, e a eliminação
de encargos fiscais duplicados
na prestação de serviços.

Falando da situação das
empresas no país, José Domingos, referiu ser uma preocupação séria e um “fardo” pesado
para o Estado.
Ele entende que os interesses instalados nalgumas
empresas alimentam a corrupção generalizada e a gestão
é exercida para falir as mesmas
e dividir entre si os bens e património, por isso assisti-se a
destruição da Empresa Correios de Moçambique e a tentativa de delapidar o seu património.
Vai mais fundo ao afirmar
que empresas participadas
tais como Electrecidade de
Moçambique, Linhas Áreas de
Moçambique e a Empresa Moçambicana de Seguros requerem um novo modelo de gestão sendo que o Estado deve
assumir o papel de regulador.
“Defendemos que estas
empresas devem trazer bene-

de serviços, serem eficientes
e competir em igualdade cir-

Governo tem sabido gerir correctamente as
finanças públicas e implementado reformas
macroeconómicas profundas que permitiram
que o país alcance resultados positivos”, disse
Pantie.
No seu discurso, referiu-se a aprovação da
Lei de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Para ele, trata-se de
leis que visam impedir que o sistema financeiro e as instituições económicas sejam usadas
como fins ilícitos e, reforçar a prevenção e punição do terroristas.
Estas leis, no entender de Pantie, permitem
que Moçambique possa agir de forma célere na
implementação de resoluções das Nações Unidas para o congelamento de activos bem como
a prevenção e combate vigoroso da criminalidade organizada transnacional.

Joaquim Chissano ladeado de outros participantes do painel

EM ÁFRICA

Chissano na cimeira
de lideranças locais

Vice-chefe da bancada do MDM, José Domingos.

fícios para o Estado, contribuir
para receitas, ter a qualidade

A FRELIMO enaltece o cometimento do Governo em promover o crescimento económico,
prestando atenção à agricultura e outros sectores prioritários.
Na sua intervenção, o Chefe da bancada da
Frelimo, Sérgio Pantie, encorajou o governo a
prosseguir com o aumento da produção e produtividade em todos os sectores da economia,
com impacto na vida das populações.
Salientou que a Frelimo está orgulhosa de
ter um Governo proactivo e, com capacidade de
condução de uma diplomacia económica que
está a atrair investimento directo estrangeiro e
a afirmar Moçambique no concerto das nações.
“Fica aqui o registo e devidamente justificado o porquê das instituições monetárias
internacionais tomaram a decisão de retomar
o financiamento ao Orçamento do Estado. O

cunstancia no mercado”, disse
José Domingos.

O ANTIGO Presidente da República, Joaquim
Chissano, participou na manhã de ontem no painel de antigos chefes de Estados africanos com
jovens líderes de governos locais dos países africanos.
O evento, teve lugar em Kisumu, Kenya, no
âmbito da IX Cimeira da Africities, um organismo pan-africano que congrega cidades e governos locais no continente africano (UCLG África),
cuja sede está em Marrocos.
Moçambique faz se representar por uma delegação composta por presidentes de municípios
e deputados de Assembleias Municipais, chefiados pela ministra da Administração Estatal e
Função Pública, Ana Conoana.
Na ocasião, o antigo estadista afirmou que o
Governo moçambicano está empenhado em servir os seus cidadãos na governação das autarquias
locais por estarem convencidos que podem contribuir através da boa governação para melhorar
as condições de vida das populações.
“Mas enfrentamos uma grande perplexidade

de nossos compatriotas que se perguntam por
que escolhemos nos engajar na política”, disse.
Acrescentou que os governos apostam na governação local porque estão convencidos de que
o nível local é o nível estratégico para melhorar as
condições de vida e o meio ambiente da população em termos concretos.
O facto de quase todos os países africanos terem adoptado e implementado políticas de descentralização sugere que esta convicção é amplamente partilhada. Isto é confirmado pela adoção
da Carta Africana sobre os Valores e Princípios da
Descentralização, Governação Local e Desenvolvimento Local pelos Chefes de Estado e de Governo da União Africana.
De referir que a cimeira foi aberta na terça-feira pelo Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, e o encerramento está marcado para hoje,
um encontro que junta cerca de 8 mil delegados,
destacando se a presença de vários ministros de
países africanos que respondem pelos governos
locais.

Sábado, 21 de Maio de 2022
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C. UQUEIO

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOATIZE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1- O Conselho Municipal da Cidade de Moatize convida empresas interessadas a apresentarem

propostas fechadas para o Concurso discriminado na Tabela.
Modalidade
de
Contratação

Depois da reunião, deputados da Frelimo tiveram um jantar de confraternização com o presidente do partido

NA MATERIALIZAÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO

Filipe Nyusi
destaca papel
dos deputados

O

PRESIDENTE da Frelimo, Filipe Nyusi,
enalteceu ontem, em
Maputo, o contributo dos deputados da
Assembleia da República, pela
bancada da Frelimo, na materialização dos programas do
Governo.
Entre outras acções, Nyusi destacou o posicionamento
que este grupo parlamentar
tem assumido nos debates em
plenária, permitindo a aprovação de instrumentos importantes para o desenvolvimento
do país como é, por exemplo,
o caso do Programa Quinquenal do Governo (PQG) e o Plano Económico e Social (PES).
Falando numa reunião que
manteve com os deputados, o

Objecto

Data e hora de
entrega

Pavimentação da EstraConcurso
da Campo 25 de SetemNº90F000241/
bro / Escola Mutarara
CP/
Moatize numa extensão
Nº018/2022
de 0+550km.

10/6/22

10.00
horas

Data e hora de
abertura

10/6/22

10.15
horas

Garantia
Provisória
Apresentação de
Declaração
de Garantia
Reconhecida
pelo Cartório

Data e hora
de anúncio de
Posicionamento

15/6/22

10.00
horas

2- Os concorrentes deverão apresentar garantias válidas pelo período de 90 dias, a favor do CMC de

Moatize e obrigatoriamente com os seguintes documentos:
a. Alvará actualizado igual ou superior a 4ª Classe, Categoria I**, Subcategoria 1ª a 14ª
b. Certidão de Cadastro Único
3- Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou

adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais)
na Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)do Conselho Municipal da Cidade de Moatize,
Rua do Mercado Central, Bairro 25 de Setembro, das 8.00 às 15.30horas.
4- As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado num único invólucro opaco e

lacrado e será aberto na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
5- A visita ao Local de Execução das obras é obrigatória. Para o efeito, os concorrentes poderão

efectuar a visita ao Local da Obra no dia 24 de Maio de 2022 a partir das 9.30 horas, sucedida
de uma reunião que terá lugar no CMCM.
presidente da Frelimo elogiou
o trabalho da actual legislatura, sobretudo, no domínio da
produção de leis que se mostram cruciais para a garantia
da transparência na gestão da
coisa pública.
No caso específico da aprovação das leis sobre a repressão
dos crimes de branqueamento
de capitais e combate ao terrorismo, Filipe Nyusi disse que
é uma demonstração de que o
legislativo está a ser flexível e
sensível em actuar dentro do
tempo para fazer face às novas
realidades do país.
Filipe Nyusi chamou atenção para a necessidade dos
trabalhos de fiscalização realizados nos círculos eleitorais
servirem também para os Pri-

meiros Secretários provinciais
avaliarem o desempenho dos
deputados desta bancada.
Avaliou positivamente o
relacionamento entre a Assembleia da República e o
Governo, mas apontou que é
preciso melhorar a coordenação entre os ministérios e as
comissões de trabalho porque
as duas partes são complementares, o que torna fundamental uma harmonização das
matérias.
“É preciso consolidar a
aproximação estratégica com
a oposição parlamentar porque há vezes que coincidem
nos entendimentos, mas divergem porque não há um
diálogo antecipado. Isso não
quer dizer que devem aceitar

o que está errado, mas estou a
encorajar que o diálogo é fundamental para o crescimento
desta nação”, exortou.
No encontro, a bancada
parlamentar da Frelimo fez
a entrega de uma contribuição monetária no valor de
1.950.000 MT (Um milhão,
novecentos e cinquenta mil
meticais) para a realização
do XII Congresso do partido,
agendado para Setembro próximo.
Igualmente, os deputados
contribuíram para a aquisição
de 250 telemóveis destinados
à Força Local, que luta contra
o terrorismo na província de
Cabo Delgado, numa iniciativa
do próprio presidente da Frelimo.

DESTRUÍDAS PELOS TERRORISTAS

Parlamento quer reposição de
infra-estruturas em Cabo Delgado
REPOR as infra-estruturas destruídas pelos grupos terroristas
em alguns distritos da província de Cabo Delgado é o apelo lançado ontem ao Governo
pela Presidente da Assembleia
da República (PAR), Esperança
Bias.
A PAR, que fez estas declarações quando apresentava o
discurso de encerramento da V
Sessão Ordinária, entende que
o Executivo precisa ainda de
promover projectos de desenvolvimento económico, social
e psicossocial por forma a proporcionar melhor inserção das
famílias deslocadas.
Falando ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado,
Esperança Bias encorajou as
Forças de Defesa e Segurança a
continuarem empenhadas nas
missões combativas, que têm
permitido o regresso da população deslocada às zonas de
origem.
A Presidente da AR referiu-se à necessidade de aumentar
a produção e produtividade,
sobretudo dos produtos básicos para garantir a segurança
alimentar no país. “O Governo
deve continuar a promover o
turismo e incrementar a industrialização com base na matéria-prima nacional”, disse.
Para a dirigente parlamentar, é igualmente importan-

Entrega /abertura das propostas

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.
Moatize, aos 13 de Maio de 2022
O Presidente
(Ilegível)
216

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
“TRIATLO LURDES MUTOLA”
O Conselho Municipal de Maputo avisa a todos os munícipes, em geral,
e aos automobilistas, em particular, que o tráfego estará condicionado,
no próximo Domingo, dia 22 de Maio de 2022, das 6.00 às 12.00 Horas,
na avenida Marginal, no troço Hotel Glória/ Portagem Chiango, na faixa
costeira, no âmbito da realização da prova denominada “Triatlo Lurdes
Mutola”.
Para garantir uma circulação segura de veículos durante o período em
referência, será observado o plano de gestão de tráfego, projetado para o
efeito.

Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, encerrando a V Sessão Ordinária

te, continuar-se a apostar na
educação fiscal e financeira,
na melhoria dos mecanismos
de cobrança de impostos, reduzindo a evasão ao fisco, para
que se garanta maior arrecadação de receitas e equilíbrio das
contas públicas.
“Encorajamos o Governo
a continuar focado na implementação do seu Programa
Quinquenal, com destaque
para a contínua promoção de
medidas que propiciem estabilidade macroeconómica, consolidação das finanças públicas, aumento do investimento,
para o alcance do crescimento
do Produto Interno Bruto em

2.9 por cento para o presente
exercício económico”, disse
Bias.
Num outro desenvolvimento, a presidente do Parlamento apontou que durante a V sessão ordinária foram
realizadas 22 plenárias, onde
se apreciou 25 dos 32 pontos
previstos. Destes somente 18
foram aprovados por consenso.
Em termos de produção
legislativa, Esperança Bias destacou a aprovação da Lei que
estabelece o regime jurídico de
identificação civil e do bilhete
de identidade do cidadão nacional; Lei de Electricidade e

de Organização, Composição,
Funcionamento e Competências dos Tribunais Marítimos.
A Presidente da Assembleia
da República, instou os deputados a cumprir com os trabalhos de fiscalização, interagindo com os cidadãos, entidades
públicas, agentes económicos
e organizações da sociedade
civil, para aferir sobre o grau de
implementação do Programa
Quinquenal do Governo.
Ainda na actividade de fiscalização, os parlamentares
devem divulgar as Leis aprovadas bem como recolher contribuições para um debate mais
profícuo na próxima sessão.

Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem
maior atenção para a sinalização temporária a ser colocada e/ou poderão
recorrer a vias alternativas, por forma a reduzir o congestionamento de
viaturas nos troços indicados.
Ciente dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas
e outros utentes das vias acima mencionadas, o Conselho Municipal de
Maputo apela a compreensão e colaboração de todos.
Maputo, aos 20 de Maio de 2022
Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera
4431

10

PUBLICIDADE

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

Sábado, 21 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

MUNICÍPIO DE MAPUTO
………………………………
CONSELHO MUNICIPAL

Anúncio de Concursos / Adenda

AVISO

O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para prestação
de Serviços, conforme o descrito no quadro abaixo:

CONDICIONAMENTO DO
TRÁFEGO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMINHADA
ECOLÓGICA
No âmbito da celebração do
Dia Internacional da Biodiversidade, o Conselho Municipal de Maputo vai realizar
no Domingo, dia 22 de Maio,
uma caminhada ecológica subordinada ao tema “Saúde e
Ambiente”.
Neste contexto, são avisados
todos os munícipes, em geral,
e os automobilistas, em particular, que o tráfego estará
condicionado, Domingo, dia
22 de Maio de 2022, das 6.30
às 9.00 Horas, no trajecto
Praça da OMM 1 Av. Vladimir
Lenine 1 Rua da Rádio 1 Praça da Independência 1 Av. Samora Moisés Machel 1 Jardim
Tunduru.
Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem maior
atenção para a sinalização
temporária a ser colocada e/
ou poderão recorrer a vias
alternativas, por forma a reduzir o congestionamento de
viaturas nos troços indicados.
Ciente dos transtornos que
esta medida vai causar aos
automobilistas e outros utentes das vias acima mencionadas, o Conselho Municipal
apela a compreensão e colaboração de todos.
Maputo, aos 20 de Maio de
2022
Maputo Cidade Mais Bela,
Limpa, Empreendedora e
Próspera
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Nº

01

02

03

04

05
06

Nº. de Concurso

Proposta Financeira n°
36

Adenda
Proposta Financeira n°
29

Adenda
58A000741/
PD/05/2022
Adenda
58A000741/
PD/04/2022
Adenda
Proposta Financeira
n°34
58A000741/
CC/23/2022

Data e
HoraModalidade Limite da
de Concurso
entrega
das
Propostas

Objecto do Concurso

Fornecimento e Montagem de Mobiliário de Escritório para UGEA do HCM
Lote I - Prestação de Serviços de Manutenção e
Assistência Técnica dos Equipamentos alocados
ao Serviço de Estomatologia.
Lote II - Prestação de Serviços de Manutenção e
Assistência Técnica dos Equipamentos alocados
ao Serviços de Esterilização.

Data e
Hora de
Abertura
das
Propostas

Valor de Garantia
Provisória em MT

N/A

31/5/2022

N/A

N/A

N/A

31/5/2022

N/A

N/A

Lote III - Prestação de Serviços de Manutenção e
Assistência Técnica dos Equipamentos alocados
ao Departamento de Medicina Física e Reabilitação
Concurso
de Pequena
Dimensão
Concurso
de Pequena
Dimensão

Prestação de Serviços de Manutenção do Aparelho de Ecocardiografia alocado ao Serviço de Cardiologia
Prestação de Serviços de Manutenção de Aparelhos de Densitometria Óssea e Mamografia, alocados ao Serviço de Radiologia
Prestação de Serviços de Manutenção Restauração de Cadeiras, Sofás, Macas e Marquesas

N/A

31/5/2022 31/5/2022
10.00 horas 10.15 horas.

N/A

1/6/2022
1/6/2022
10.00horas 10.15 horas.

N/A

31/5/2022

N/A

N/A

Concurso
30/5/2022 30/5/2022
por Cotações 9.15 horas. 9/30 horas.

Aquisição de Escadotes e Torneiras

Aquisição de 2 (duas) Lápides (Placas personaConcurso
8/6/2022
lizadas em Mármore ou Granito) para Banco de
por Cotações 9.00 horas
Leite Humano

07

58A000741/
CC/23/2022

08

Adenda
58A000741/
CP/15/2022

Aquisição de Consumíveis para os Ventiladores
de HCM

09

Adenda
58A000741/
CC/16/2022

Aquisição de Cabo de Electrocardiograma

Concurso
Público

8/6/2022
9.15 horas.

N/A
N/A

Lote I: 25.000,00MT
8/6/2022
8/6/2022
Lote II: 25.000,00MT
10.15 horas 10.30 horas Lote III: 30.000,00MT
Lote IV: 45.000,00MT

Concurso
20/5/2022 20/5/2022
por Cotações 9.15 horas. 9.15 horas.

N/A

Notas Importantes:
1. Especificações técnicas disponíveis na UGEA do HCM( Proposta Financeira nº 36).
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na
UGEA do Hospital, sita no endereço indicado no final deste anúncio.
3. N.B: Os Concorrentes deverão efectuar visitas para concurso nº:
Nº. do Concurso/Processo
Adenda
Proposta Financeira n° 29
Adenda
58A000741/PD/05/2022
Adenda
58A000741/PD/04/2022
Adenda
Proposta Financeira n°34

Data da visita

Hora da visita

Local de concentração

Hora de concentração

24/5/2022

10.00 horas

UGEA

9.45 horas.

23/5/2022

11.00 horas

UGEA

10.45 horas.

23/5/2022

10.00 horas

UGEA

9.45 horas.

25/5/2022

9.00 horas

UGEA

8.30 horas.

A visita ao local da Obra/Manutenção é de carácter obrigatório
a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua
abertura.
b) O caderno de encargos será adquirido na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo, em frente à Farmácia
Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º Andar.
c) 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.
Maputo,aos 17de Maio de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção do HCM – Ilegível
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA
Av. Agostinho Neto, nº 1164 – Bloco Central - 3º andar – Telefone: 843328260
Maputo - Moçambique
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MINEDH

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

Seja Padrinho
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha
PADRINHOS DO PROJECTO

Motorcare - NISSAN

| ICEF - Microcrédito I MOZSHAQ - Consultoria e Serviços |

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
Rua Joe Slovo, 55 - Maputo – Moçambique

+258 84 910 43 24 | +258 84 910 43 21

info@snoticias.co.mz
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Superfície 78 778 km²

População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE GÁS

Lançado centro de formação
para pequenas e médias empresas

O

CONSELHO Executivo da Província (CEP) de Cabo Delgado
acaba de criar um centro de
formação profissional para as
Pequenas e Médias Empresa
(PMEs), em matéria de administração
e línguas, com o objectivo de elevar a
capacidade técnica das mesmas aos padrões internacionalmente aceites, de

modo a participar dos projectos de petróleo e gás, na bacia de Rovuma.
Segundo deu a conhecer o director provincial da Indústria e Comércio,
Nocif Magaia, instituição que hospeda a
iniciativa, o CEP pretende municiar de
conhecimentos e habilidades às PMEs
de Cabo Delgado para que sejam contratáveis, no âmbito do conteúdo local.

“O centro de formação profissional
das PMEs, é uma unidade de assistência
e apoio ao sector privado, orientado para
elevar a sua capacidade, por forma que
se adaptem aos padrões exigidos pela
indústria de petróleo e gás na Bacia do
Rovuma e, quiçá, no mundo inteiro. Estamos a trabalhar para tornar as nossas
PMEs contratáveis”, assegurou.

Magaia acredita que com a criação
do centro de formação profissional, as
PMEs vão poder adquirir habilidades
específicas no domínio das línguas e conhecimentos em administração de empresas, alguns dos requisitos imprescindíveis para ganharem força, robustez e
capacidades próprias para se afirmarem
em projectos de petróleo e gás.

EM NOÇÕES DE LITERACIA FINANCEIRA

Governo defende capacitação das associações

Campo de demonstração agrícola da Associação Olima, em Nanuni

O GOVERNO do distrito de
Montepuez defende a necessidade de capacitação dos
membros das associações comunitárias beneficiárias dos
projectos de desenvolvimento
social e económico, apoiados
financeiramente pela empresa Montepuez Rubi Mining
(MRM) em literacia financeira,
com destaque para noções básicas sobre planificação e gestão de negócios.
Pretende-se com esta ca-

pacitação, evitar um eventual
colapso dos empreendimentos,
quando terminar a actual fase
em que ainda se beneficiam do
apoio da MRM, empresa que
explora rubis no posto administrativo de Namanhumbir.
O desafio foi lançado esta
semana, pela administradora
do distrito, Isaura Máquina, ao
gestor da componente da responsabilidade social na MRM,
Angêlo Palane, durante a visita
aos campos agrícolas e aviários

das associações apoiadas por
aquela empresa.
Na ocasião, a governante
não só visitou alguns campos
agrícolas e aviários pertencentes às nove associações de
camponeses e criadores de aves
e gado caprino das aldeias de
Namanhumbir A e B, Nanhupo
A e B, Nanune, Nsewe e Npene,
situadas nos arredores da mina
de Rubi, concessionada àquela
empresa, como também conversou com os beneficiários.

Do contacto com os beneficiários, Máquina ficou a saber
que muitos deles não sabem
ler, escrever e fazer contas básicas.
“Precisamos, e com alguma urgência, de alfabetizar os
produtores para que saibam
ler, escrever, efectuar algumas
contas básicas, ferramentas essenciais que vão permitir saber
o que estão, como estão e como
continuar a fazer, uma vez que
o apoio da MRM pode terminar,

mas os projectos devem continuar”, defendeu Máquina.
No âmbito da responsabilidade social, a MRM está desde
2016 a desenvolver um projecto de conservação agrícola e de
segurança alimentar às comunidades residentes nas áreas
circunvizinhas à mina, para
promover o aumento da produção e produtividade, com
objectivo de garantir a subsistência alimentar das famílias
e geração de renda, a partir da
venda dos excedentes.
Os agricultores de Namanhumbir, organizados em associações, com cerca de 550
associados, tem estado desde
então a beneficiar anualmente
e de forma gratuita, de sementes, adubos, insecticidas, instrumentos de produção e assistência técnica, intervenções
que segundo Palalane, custam
a MRM pouco mais de 200 mil
dólares americanos por ano.
Na campanha agrária finda,
2020/2021, as nove associações
produziram cerca de 1.559 toneladas de milho, amendoim,
feijão nhemba e gergelim para
o consumo, tendo uma parte sido vendida a MRM, o que
permitiu arrecadar para as contas familiares pouco mais de 65
milhões de Meticais.
Quanto ao projecto de avicultura e criação de gado caprino, o mesmo compreende
a produção de frangos e ovos,
para além de carnes, cujos resultados do exercício económico passado não foram partilhados.

Nanuni pede energia
ALGUNS residentes da aldeia de Nanuni, no posto administrativo de Namanhumbir, distrito de Montepuez,
na província setentrional de Cabo Delgado, ressentem-se da falta de energia eléctrica nas suas casas, devido a
alegada falta de capacidade financeira
para celebrar os contractos de provimento deste serviço público.
De acordo com Abdala Mito, os valores cobrados pela Empresa Electricidade de Moçambique (EDM), cerca
de 3500 Meticais, são muito altos para
aquilo que é a capacidade financeira da
maior parte dos aldeões.
“Desembolsar 3500 Meticais, de
uma única vez, é muito. O desejável era
que, pelo menos, a EDM aceitasse o pagamento em prestações”, sugeriu Mito.
Para Lourenço Eugénio, é lamentável ver postes que transportam energia
eléctrica implantados ao longo da estrada mas sem poder usufruir do produto.
“De facto a energia passa pela nos-

sa aldeia, mas não tem sido fácil para
muitos puxar esta corrente para as casas, devido ao valor exigido para assinar o contracto”, explicou.
Eugénia António, outra residente de
Nanuni, com quem conversamos sobre
a falta de corrente eléctrica em muitas
casas daquela aldeia, também evocou a
alta de preços para celebração de contracto com a EDM, para dispor daquele
serviço público. “Não tenho possibilidade de pagar este valor que pedem,
por isso ainda não tenho energia na minha casa”, disse António.
Baciana José, que já beneficia da
corrente eléctrica, disse ter conseguido celebrar contracto mercê das receitas que obtém da venda de frangos na
associação de avicultores, da qual faz
parte.
“Graças aos rendimentos obtidos
com a venda de frango na nossa associação, consegui ter energia eléctrica,
mas não tem sido fácil para os outros”,
disse.

Abdala Mito

Lourenço Eugénio

Eugénia António

Baciana José

APOIO HUMANITÁRIO

Save the Children procura
resposta a possíveis cortes

PRM deve cultivar confiança da população
AS autoridades em Cabo Delgado instam a Polícia da República
de Moçambique (PRM), com
destaque para as suas unidades
estacionadas em vários pontos
do Teatro Operacional Norte
(TON) a cultivarem a confiança
das populações para, entre outros objectivos, dinamizarem
a colaboração e espevitar a denúncia popular das acções dos
insurgentes e outros malfeitores.
O repto foi lançado esta semana, em Pemba, pelo Secretário de Estado nesta província,
António Supeia, por ocasião
da passagem do 47o aniversário

da criação da polícia.
“O nível de responsabilidade das unidades da PRM estacionadas no terreno obriga-lhes, igualmente, a articular
com os governos locais e comunicar mais com as lideranças comunitárias para cultivar a
compreensão mútua, sob risco
de se dissociarem dos seus objectivos nobres”, fez saber Supeia.
Ainda no quadro de combate ao terrorismo na província,
o representante do Estado em
Cabo Delgado exortou a PRM
a colaborar com o Gabinete de
Combate ao Terrorismo, sedia-

PRM convidada a aproximar-se cada vez mais da população

do na Procuradoria Provincial.
Trata-se de uma entidade criada recentemente para lidar com
crimes relacionados com o terrorismo, crimes transacionais,
branqueamento de capitais,
entre outros.
Alertou para que, a par do
combate ao terrorismo, outros
desafios se perfilam e merecem
a atenção da corporação e de
outras Forças de Defesa e Segurança (FDS). “As instituições
ligadas à protecção de direitos
humanos, incluindo algumas
Organizações Não-Governamentais, estão posicionadas
nesta província para reportar

o mais ínfimo desvio da vossa
conduta, para roptulá-lo e publicitá-lo como violação às normas. Por isso, a área de ética e
disciplina interna deve zelar por
esta vertente”, exortou Supeia.
No que diz respeito ao combate à corrupção activa e passiva, o governante disse esperar
resultados palpáveis, com medidas de manutenção da disciplina tendentes a desencorajar o
aliciamento dos agentes.
No que tange ao garimpo
ilegal de ouro e pedras preciosas, actualmente em curso nas
Aldeias Cororine, em Namuno,
Namanhumbir e Xixano, em

Montepuez, Ravia e Minhanha, em Meluco, o Secretário
do Estado pretende que estas
regiões deixem de ser aquilo
que considerou, de “ilhas sem
lei”. Segundo ele, nestes locais,
redes criminosas com ligações
fora do país têm estado a estabelecer os seus tentáculos.
Exortou ainda aos polícias
reguladores de trânsito para que
deixem de transformar os postos de fiscalização rodoviária
em locais de complicação dos
utentes das vias. “Pelo contrário, devem ser pontos de sensibilização dos automobilistas
para a segurança rodoviária”,
explicou a fonte.
Sob o lema “47 Anos Desenvolvendo e Valorizando o
Capital Humano para melhor
Servir o Cidadão e Combatendo
a Criminalidade, Sinistralidade Rodoviária e Terrorismo”,
a PRM celebrou este ano, os 47
anos da criação da corporação.
“Este lema deixa directrizes
claras sobre a necessidade de
valorização do capital humano, fazendo progredir de forma
merecida na carreira profissional, criando motivação para
demonstrar com maior entrega,
abnegação, sacrifício e determinação a sua missão”, destacou Supeia.

Directora da Save the Children, Inger Ashing, procura dar resposta a possíveis cortes na assistência humanitária

A Save the Children, uma organização internacional inserida no apoio humanitário
a grupos vulneráveis em Cabo
Delgado devido aos ataques
terroristas desde finais de 2017,
diz estar a trabalhar com seus
parceiros para encontrar uma
resposta a possíveis cortes na
assistência humanitária nos
próximos meses.
A garantia neste sentido
foi dada há dias, em Pemba,
por Inger Ashing, directora
executiva global da Save the
Children, que esteve em Cabo
Delgado para se inteirar do
programa de assistência humanitária prestada pela sua organização aos deslocados devido aos ataques terroristas que
dura cerca de cinco anos.
De acordo com Inger Ashing, a sua organização está ciente que nos próximos meses
vaticinam-se cortes no fornecimento de apoios humanitários, com destaque para alimentos, por isso, estão a trabalhar

com parceiros tradicionais de
modo a encontrar fundos que
garantam a assistência.
Há informações segundo
as quais nos próximos meses,
ou seja, Junho e Julho, poderá
haver corte no fornecimento
de produtos básicos por todas
organizações
humanitárias
que prestam auxílio às vitimas
dos ataques terroristas acolhidos nos vários centros de acomodação e não só.
Inger Ashing escalou o distrito de Metuge, um dos que
acolhe maior número de deslocados dos ataques terroristas. Na aldeia Ntocota, a nossa
fonte disse ter ficado satisfeita
com o trabalho levado a cabo
pela sua agremiação não obstante ter constatado haver
falta de quase tudo naquele
local.
“Estou ciente que a dimensão da crise provocada
pelos ataques ultrapassa a capacidade da Save the Children,
mas a organização tem feito o

seu melhor, por isso, saio daqui
de Cabo Delgado com o sentimento de satisfação pela nossa
intervenção nas áreas de educação, saúde e no apoio psicossocial”, disse Inger Ashing.
No distrito de Metuge, segundo soube o nosso jornal,
esta agremiação intervém no
sector de educação, provendo
salas de aulas, ainda que sejam
de construção pouco duradoira, assistência sanitária de
brigadas móveis e apoio psicossocial à crianças em locais
preparados, denominados espaços-amigo da criança.
Refira-se que os ataques
terroristas que eclodiram em
finais de 2017 já fizeram mais
de 800 mil deslocados, incluindo 414 mil crianças. Para
a gestão da crise criada por esta
situação, o governo criou mais
de 50 centros de acolhimentos de deslocados entre fixos e
provisórios. Na sua maioria, os
centros localizam-se na zona
sul da província.

OPINIÃO & ANÁLISE
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Precisamos de orientação
sobre alimentação equilibrada
ANTÓNIO JOÃO
NOS ÚLTIMOS anos os moçambicanos estão a
experimentar os vários sabores de produtos alimentares que, na sua maioria, são importados.
Trata-se de produtos agradáveis de ver e saborear, contudo, falta-nos orientação sobre o seu
consumo, sabido que tudo em excesso faz mal.
Recordo-me que a entrada para o mercado
moçambicano do caldo em pó foi motivo de muita alegria, de modo particular para as donas de
casa cujos pratos eram tido como sendo de elevada qualidade. Mas, passado algum tempo, e sob
orientação médica ficamos a saber que é preciso
consumí-los com moderação e, se possível, passar primeiro pela cozedura. E outros ainda estão
completamente proibidos de consumir.
Contudo, para além do caldo existem muitos
produtos alimentares a serem comercializados
no território nacional que atraem, de modo particular as crianças. Estes produtos são produzidos
também no território nacional.
São produtos agradáveis de degustar e, sendo
assim, são consumidos em grandes quantidades.
As crianças são as maiores vítimas. Logo à entrada da escola, estão os vendedores a exporem os
produtos e sempre com algo novo para os menores experimentarem.
Os lanches dos menores são, igualmente, feitos às pressas. Aliás, não há tempo sequer para
preparar em casa, daí que quase sempre se recor-

URGEL MATULA

urgelmatula@gmail.com

re aos produtos já embalados ou enlatados para
entregar os menores.
As refeições, em casa, são igualmente feitos
de alimentos rápidos porque a vida impera, não
há tempo para muito.
Deste modo, há necessidade de maior controle dos alimentos e, de vez em quando, os nutricionistas são chamados a falar publicamente sobre o
que significa alimentar-se bem, até mesmo para
quem tem pouco tempo. Que alimentos são recomendáveis para suprir este ou aquele défice.
Actualmente há tendência de abandonar o
consumo de verdura, alegadamente porque requer muito trabalho e as crianças não gostam
mas, é preciso encontrar outras formas de confeccionar para que todos retirem deste alimentos
os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento saudável.
Sendo assim, há necessidade de maior controlo dos produtos, os prazos de validade bem como
a a adulteração da própria validade, sua composição, etc. Nos últimos tempos é frequente ouvir
em conversas as pessoas afirmarem que existem
doenças que anteriormente acometiam a adultos
ou idosos mas que já acometem também menores
de idade. As causas devem estar provavelmente
no tipo de alimentação, a forma como se confecciona, etc. Por favor, precisamos de orientação.
Não temos recursos para contratar nutricionistas.
Seria bom que promovessem programas abrangentes sobre a matéria.

Boa convivência
automobilista/peão precisa-se
AUGUSTO VIRGÍLIO
VEZES há que me deparo com situações de arrepiar:
Peões que pura e simplesmente ignoram que estão
a fazer a travessia na via pública onde os automobilistas também tem direito à circulação. Igualmente,
existe uma situação de arrepiar que tem vindo a ser
protagonizada pelos automobilistas e que consiste
em atravessar com o sinal vermelho.
Trata-se de situações que colocam em perigo a
vida de ambos, sendo que, há necessidade de cada
um respeitar os limites e liberdades do outro, tendo em atenção as normas estabelecidas para a boa
convivência.
Ao pretender atravessar a estrada, o peão precisa de se certificar se, efectivamente, há condições
para o fazer. Deve observar ambos os lados e ter a
certeza que as viaturas estão imobilizadas para poder seguir a marcha.
Nos locais onde existem sinais no pavimento
a indicar o local apropriado para a passagem de
peões, os mesmos devem proceder conforme, desde
as condições estejam criadas para a sua caminhada.
Mas, um dos aspectos que interfere sobremaneira na relação com o automobilista é o facto de
alguns peões ignorarem os sinais de trânsito por
saberem que os automobilistas foram instruídos no
sentido de conduzir com prudência para evitar acidentes.
Sendo assim, vemos alguns peões a fazerem a
travessia de forma desinteressada, despreocupados.
Existe um outro grupo que a distracção aparece por
conta da fala ao telemóvel ou ainda porque tem os

auriculares colados aos ouvidos. Como evitar acidentes nestas condições? Estimados leitores, a vida
é única e deve ser preservada.
Do lado dos automobilistas, particularmente
nas horas consideradas mortas, existe um total relaxamento que consiste em não respeitar os sinais de
trânsito. Esquecem que os sinais de trânsito existem
para dar a conhecer a ordem de prioridade para a
passagem naquele momento.
Pode acontecer que naquele momento o trânsito seja reduzido e, da mesma forma que este
automobilista pensa em infringir as normas, pode
ocorrer o mesmo pensamento com o outro. Aliás,
nestas horas com tráfego reduzido, existem automobilistas que optam por conduzir a alta velocidade, colocando em perigo a sua vida e dos demais.
Aliás, existem transportadores que também optam
por este comportamento pouco digno.
Estimados leitores. Os que conceberam os sinais de trânsito o fizeram porque são pela vida,
não querem sangue nas estradas. Sendo assim,
vale a pena seguirmos neste pensamos, preservarmos a nossa vida, observando as normas pré-estabelecidas.
Vale a pena sermos pacientes na estrada do que
pacientes no hospital. A vida é única, quando vai
não volta mais, sendo assim vale a pena preservamos com boas práticas. Os auriculares devem ser
usados de forma sábia assim como os automobilistas devem seguir os ensinamentos transmitidos na
altura em que fizeram a carta de condução. Assim,
estabeleceremos harmonia e menos sangue será
derramado nas estradas.

M-PESA e as burlas
ANTÓNIO DE ALMEIDA ADRIANO

FICHA TÉCNICA

SOU usuário assíduo do m-pesa desde a sua entrada
em funcionamento em Moçambique. Esta carta é
direccionada ao dirigente máximo do M-pesa e o
seu colectivo de direcção para reflexão e solução.
Nos últimos tempos, tem se verificado burlas
constantes nestes serviços, onde muitos cidadãos
são vítimas de burladores. Ora vejamos: os mesmos
depositam valores num determinado número, que
sabem que tem dinheiro no sistema e depois ligam
a dizer que se enganaram e pedem a sua devolução.
Porém, no acto da devolução, eles conseguem
retirar todo o valor que a pessoa tem no sistema.
Como é possível isso acontecer?
Presume-se que os burladores conhecem o sistema, ou são funcionários do m-pesa, porque um
indivíduo qualquer não é possível entrar no administrador do sistema, conhecer qual é o valor que o
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cliente tem no telefone.
Julga-se haver conivência com os funcionários
porque quando alguém reclama sempre dizem não
haver formas para recuperar o valor. Mas, se todos
os números estão cadastrados no banco de dados da
m-pesa e vodacom e tem todos os dados dos utilizadores assim como os endereços das suas residências através das cópias dos BIs, que os utilizadores
apresentaram no acto de registo dos números, como
não os localizar?
Com o registo é possível conhecer quem é o
burlador. Em colaboração com a polícia pode-se
localizar o burlador. Portanto, conclui-se haver
conivência dos funcionários ou são eles próprios a
procederem errado.
Por favor, resolvam esta situação porque os cidadãos vão passar a não confiar no sistema,assim
como pode falir a empresa porque já é demais. Deviam sentir pelos cidadãos.

“Dom Alexandre”
transformada num
depósito de areia
ZACARIAS XAVIER
A RUA Dom Alexandre, arredores da cidade de Maputo, é uma das que regista maior tráfego por ser fundamental para a movimentação de pessoas e bens. A
mesma foi recentemente pavimentada para a alegria
dos moradores que viram a qualidade de vida melhorar com a circulação de transporte público.
Para além da pavimentação, esta é uma das ruas
que contempla valas de drenagem, lombas e depressões para o escoamento das águas. Trata-se de uma
iniciativa louvável pois, os automobilistas servem-se
dela, não obstante ser necessário concluir parte do troço que faz a ligação com a rua da Igreja.
Mas, o que as autoridades não previam é como é
que a mesma ficaria, após a queda da chuva. Pois, nos
últimos tempos, existem alguns troços cuja transitabilidade é feita com muitas dificuldades, por conta da
acumulação das águas e noutros casos de areia. Esta
situação faz me lembrar o que está a acontecer na Avenida Nelson Mandela, no bairro de Magoanine “C”.

guns troços, alguns funcionários a procederem à limpeza da estrada que consiste, basicamente, na retirada
de areia.
Trata-se de um exercício que é feito sempre que
chove. E a pergunta que se pode fazer é: até quando
se vai proceder com esta actividade? Pois, enquanto se
procede à limpeza da rua, no local onde foi arrastada
areia cria-se condições para a erosão do solo. A erosão
dos solos coloca em perigo as infra-estruturas, particularmente muros e casas que maior parte dos cidadãos
edificada depois de consentir tanto sacrifício, incluindo abster-se de se alimentar adequadamente.
Então, pede-se a quem de direito para que preste
atenção a este aspecto do arrastamento dos solos, não
somente nesta rua como também noutros locais dos
bairros suburbanos que paulatinamente vão se ressentindo da erosão.
Refiro-me, sobretudo, a bairros emergentes cujos
arruamentos são aceitáveis mas que carecem de infra-estruturas essenciais como o sistema de drenagem
para o escoamento das águas.
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Acontece que na altura da pavimentação desta via
não se previa que as outras estradas que se encontram
acima do nível desta infra-estrutura arrastariam areia
e resíduos sólidos. Mas, é o que testemunhamos nos
últimos dias.
Perante esta situação, as autoridades têm o desafio
de corrigir esta anomalia, sob o risco de algum dia o
trânsito parar e esta infra-estrutura ficar danificada.
Costuma-se dizer que enquanto se resolve um problema, surge outro. E é o que está a acontecer. Melhorou-se o piso da Rua Dom Alexandre, entretanto, as
areias e resíduos sólidos são arrastados para este local,
dificultando o trânsito, particularmente de viaturas
com suspensão baixa.
Sendo assim, sou de opinião que se deve proceder
a um trabalho urgente para tornar os solos consistentes. E esta acção passa, em algum momento, pela colocação, por exemplo, de relva que provavelmente poderá assegurar que a areia não se arraste até a estrada.
Pois, logo após a chuva, vezes sem conta tenho
visto, não em toda a extensão da estrada, mas em al-
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NA SUÉCIA E COM PRESENÇA DE MOÇAMBIQUE

“Estocolmo +50” debate
sustentabilidade ambiental

M

OÇAMBIQUE participa entre 2 e 3 de
Junho na Conferência
Internacional
Estocolmo +50, a
decorrer na Suécia, sob o lema
“Um Planeta Saudável para a
Prosperidade de Todos, Nossa Responsabilidade, Nossa
Oportunidade”.
O evento é alusivo a celebração dos 50 anos da Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente Humano,
realizada em 1972, cujo marco histórico foi a assinatura
da Declaração de Estocolmo e
o Plano de Acção para o Meio
Ambiente Humano.
Neste contexto, o Ministério da Terra e Ambiente (MTA),
em colaboração com o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) e
apoio da Embaixada da Suécia
em Moçambique, realiza esta
semana, na cidade de Maputo,
a Reunião de Consulta Nacional para a Conferência Internacional Estocolmo +50, em
formato híbrido.

Ivete Maibaze discursando na Reunião de Consulta Nacional para a Conferência Internacional Estocolmo +50

Na ocasião, a Ministra
de Terra e Ambiente, Ivete
Maibaze, disse esperar que o
evento contribua para a aceleração da implementação dos

compromissos dos governos
e da comunidade global no
cumprimento da Agenda 2030
de desenvolvimento sustentável.

Segundo a governante, a
Reunião de Consulta Nacional para a Conferência Internacional Estocolmo +50
constitui um importante me-

canismo de diálogo entre os
diferentes intervenientes, pois
vai profundar a reflexão sobre
os desafios actuais da sustentabilidade ambiental.
“É um momento importante e ímpar de reflexão sobre
a agenda da sustentabilidade
ambiental e avanços alcançados em prol da preservação da
vida na terra, assim como sobre o futuro da humanidade”,
afirmou.
Maibaze referiu que Moçambique assumiu os compromissos dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) na Conferência Rio-92,
tornando a agenda ambiental
uma prioridade de desenvolvimento nacional.
“Desde então, o país tem
vindo a registar um movimento significativo de adopção
de medidas com vista ao melhoramento da gestão do ambiente e dos recursos naturais,
permitindo às futuras gerações
iguais oportunidades das que
nós, seus antecessores, temos
usufruído”, disse.

Há dinheiro para projectos de resiliência
O BANCO Africano de Desenvolvimento (BAD) disponibilizou recentemente 47.8 milhões de dólares
norte-americanos, cerca de dois mil
milhões de meticais, para a implementação do Projecto Seguro Climático, Finanças e Resiliência (CLINFIREP).
Trata-se de um plano regional,
com a duração de cinco anos, que
vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas das províncias de Inhambane,
Gaza e Maputo, para a mitigação do
impacto das mudanças climáticas,
principalmente em regiões áridas e
semi-áridas.
Na província de Inhambane serão
abrangidos os distritos de Panda, Funhalouro e Mabote, em Gaza, Guijá,
Chicualacuala, Mapai e Massagena.

Já em Maputo serão contemplados
Magude, Marracuene e Moamba, tidas como zonas áridas e semi-áridas
devido à fraca queda de chuvas.
O montante foi anunciado há
dias, em Inhambane, pelo director
da divisão de desenvolvimento das
zonas áridas e semi-áridas, no Instituto Nacional de Gestão e Redução
dos Desastres (INGD), Paulo Tomás.
Segundo Tomás, trata-se de
um projecto integrado com várias
componentes, com destaque para
a construção de infra-estruturas de
retenção e abastecimento de água
(reservatórios escavados e furos
multifuncionais).
O estabelecimento de cadeias
de valor, através de aproveitamento
dos recursos disponíveis localmente

como é o caso da pecuária, visando
produzir soluções sustentáveis e geração de renda nas famílias abrangidas, é outra finalidade do projecto.
Paulo Tomás fez menção ao atraso da iniciativa, que devia ter arrancado no ano passado, mas por várias
razões não foi possível materializar-se no período previsto.
Actualmente decorre a contratação de empreiteiro para a construção dos reservatórios, furos multifuncionais e outras infra-estruturas.
A capacitação das comunidades,
estabelecimento de algumas unidades de processamento, reforço da
pecuária também fazem parte das
acções a serem integradas ao longo
da implementação deste plano.
Carlos Mussanhane, administra-

dor do distrito de Mabote, augura
um desenvolvimento positivo para
o distrito onde serão construídos
quatro sistemas de abastecimento
de água, requalificação do Centro de
Recursos de Uso Múltiplo, CERUM,
alocação de meios para o funcionamento institucional, bem como o
treinamento dos técnicos afectos ao
Serviço Distrital de Planeamento e
Infra-estruturas.
A Secretária de Estado na província de Inhambane, Ludmila
Maguni, exigiu celeridade e maior
responsabilidade na execução do
projecto, de modo a responder aos
propósitos da sua elaboração, e o
melhoramento da comunicação e
coordenação entre o INGD e os órgãos locais.

PUBLICIDADE

O aumento do nível do mar, a temperatura e a acidificação dos oceanos atingiram novos recordes em 2021

Níveis de alterações
climáticas antigem recordes
QUATRO marcadores-chave
de alterações climáticas atingiram novos recordes em
2021, revelou quarta-feira a
Organização das Nações Unidas (ONU), alertando que o
sistema global de energia está
a conduzir a humanidade para
catástrofe.
As concentrações de gases
com efeito estufa, o aumento
do nível do mar, a temperatura e a acidificação dos oceanos
atingiram novos recordes no
ano passado, segundo refere
a Organização Meteorológica
Mundial (OMM), no relatório
“Estado do Clima Global em
2021”.
Este documento é “uma ladainha lamentável do fracasso
da humanidade em combater
as mudanças climáticas”, considerou o Secretário-Geral da
ONU, António Guterres.
“O sistema global de energia está quebrado e aproxima-nos cada vez mais da catástrofe climática”, alertou Guterres,
pedindo para se “acabar com a
poluição por combustíveis fósseis e acelerar a transição para
energia renovável”, antes de se
incinerar o planeta.

A OMM refere que a actividade humana está a provocar
mudanças à escala planetária:
na terra, no oceano e na atmosfera, com ramificações prejudiciais e duradouras para os ecossistemas.
O relatório desta organização confirmou que os últimos
sete anos foram os mais quentes já registados.
Os fenómenos climáticos
relacionados com o La Nina
no início e no final de 2021 tiveram um efeito assustador
nas temperaturas globais no
ano passado. Mas, apesar disso, 2021 continua a ser um dos
anos mais quentes, com a temperatura média global a rondar
os 1,11 graus Celsius acima dos
níveis pré-industriais.
O Acordo Climático de
Paris de 2015 visava limitar o
aquecimento global a +1,5°C
em comparação com a era pré-industrial.
António Guterres propôs cinco acções para iniciar a transição para as energias limpas, nomeadamente
acabar com os subsídios aos
combustíveis fósseis, triplicar
o investimento em energias

renováveis, reduzir a burocracia, garantir o fornecimento
de matérias-primas para tecnologias de energias renováveis e tornar essas tecnologias
- como o armazenamento de
baterias - bens públicos globais gratuitos.
“Se agirmos juntos, a
transformação das energias
renováveis pode ser o projecto
de paz do século 21”, disse Guterres.
O chefe da OMM, Petteri
Taalas, sublinhou que o calor
retido pelos gases com efeito
estufa produzidos pelo homem
aquecerá o planeta por muitas gerações. “O nosso clima
está a mudar diante de nossos
olhos”, disse.
O aumento do nível do
mar, o calor e a acidificação
dos oceanos continuarão por
centenas de anos. A menos que
sejam inventadas maneiras de
remover o carbono da atmosfera, acrescentou.
Os quatro indicadores-chave das mudanças climáticas “constroem uma imagem
coerente de um mundo em
aquecimento em todo planeta”, diz o relatório da OMM.

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARGARIDA MADINA JÚLIO DA CONCEIÇÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
cinco de Maio de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas
vinte e nove a vinte e nove verso, do livro de notas para
escrituras diversas número dois A, barra dois mil e vinte e
dois, desta Conservatória, perante mim, Sérgio João Soares
Pinto, Conservador e Notário Superior, em exercício nesta
Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de Margarida Madina Júlio da
Conceição, que era solteira, natural de Maputo, filha de Júlio
Ernesto da Conceição e de Arfa Rossana Aquimo Rachide,
com última residência no Bairro Polana-Cimento, cidade de
Maputo.

Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade. Ainda pela mesma escritura
pública foi declarado como único e universal herdeiro dos
seus bens, seu filho Malvin Júlio Mendes Semedo, solteiro,
natural e residente em Maputo.
Que não quem com ele concorra à sucessão e da herança
fazem parte bens móveis.
Está Conforme
Marracuene, aos 19 de Maio de 2022
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

ANÚNCIO
Solicita-se a Senhora Imelda Cristina de
Isabel Ezequiel proprietária do imóvel
sito na Rua da Resistência, nº 424/ R/C a
comparecer ao Departamento de Recursos
Humanos do Hospital Central de Maputo a fim
de tratar assuntos do seu interesse num prazo
de 5 (cinco) dias, contados a partir da data

de publicação.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

Maputo,aos 18 de Maio de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção do HCM – Ilegível
Av. Agostinho Neto, nº 1164
Maputo - Moçambique

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSO

4429

Esta Direcção convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único e os interessados
que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo indicado:

CHINA SUPER BILLION, LIMITADA
CONVOCATÓRIA
De acordo com os estatutos da China Super Billion,
Limitada, vem convocar uma Assembleia Geral
Ordinária para o próximo dia 26 de Maio de 2022, pelas
11.00 horas, nas instalações da China Super Billion,
Limitada, com o único ponto da ordem de trabalho.
1. Cessão de quotas
Se à hora designada não houver número suficiente de
associados, a Assembleia geral iniciar-se-á meia hora
mais tarde com os sócios presentes.
Maputo, aos 17 de Maio de 2022
A sócia
Márcia Odete Salvador

Número do Concurso

Modalidade de
Contratação

Objecto do
Concurso

Limite para entrega
das propostas

Garantia
provisória

Abertura das
propostas

27B003461/CP/03/UGEA/
DPPFN/2022

Concurso. Público

Construção de
1(um) Edifício

10/6/2022-10.00h

200.000,00Mt

10/6/2022-10.15h

Os Concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-lo na Direcção Provincial
do Plano e Finanças do Niassa, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, C.P. n˚. 42, Cidade de Lichinga, no período entre 8h e 15.30h
mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 10.000,00Mt (dez mil meticais) não reembolsável. O valor
respeitante a esse concurso, deverá ser depositado na Conta n˚. 497047207 NIB: 0001.0000.00497047207.57- Direcção
Provincial do Plano e Finanças do Niassa, domiciliada no Millenium BIM. O Concurso será realizado com base nas normas
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n˚. 5/2016, de 8 de Março.
Lichinga, aos 18 de Maio de 22
A Autoridade Competente
Francisco Guerra
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MUSEU
NACIONAL
DE ETNOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Continua desafio de juntar
acervo cultural de todo país

O

MUSEU Nacional de
Etnologia, única instituição com este estatuto, fora da capital
do país, continua com
o desafio de juntar o acervo
histórico-cultural de todo o
país, para conferir, efectivamente, tal condição.
Actualmente, aquele museu reúne acervo de artes culturais, maioritariamente das
três províncias do Norte do
país, nomeadamente Nampula, Cabo Delgado e Niassa, o
que não reflecte a realidade das
manifestações culturais e artísticas de Moçambique, expostas
naquele local.
Esta informação foi dada
recentemente pelo director
do museu, Adriano Teplo, por
ocasião da celebração de 18 de
Maio, Dia Mundial dos Museus.
O director referiu que a falta de objectos culturais e artísticos de outras zonas do país,
naquele museu, vem aconte

cendo desde que o mesmo
foi transformado em Museu
Nacional de Etnologia.
“Por isso, temos desafios
de mobilizar fundos que possam servir a busca, pesquisa e
recolha de objectos culturais e
artísticos de outros pontos das
zonas Centro e Sul do País, para
que o nosso museu tenha representatividade”, enfatizou.
O responsável disse estar
esperançado de que em função do que está sendo feito,
em colaboração com os dirigentes ligados à cultura nas
províncias, a situação seja ultrapassada, pois a instituição
deve conservar a identidade
cultural da nação.
Por outro lado, Teplo afirmou que o museu tem vindo
a receber vários visitantes nacionais e estrangeiros, na sua
maioria estudantes, que fazem
pesquisas científicas, tendo no
primeiro semestre deste ano
registado mais de mil.

Vista frontal do Museu de Etnologia

PREVISÃO DE TEMPO
21 de Maio de 2022

PEMBA
LICHINGA
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Júlia Galeão, representante do Governo na cerimónia de
comemoração da data, disse
que a existência do Museu Nacional de Etnologia constitui
um orgulho do povo moçambicano, por retratar o mosaico
histórico-cultural do país.
De referir que, a celebração do Dia Mundial dos Museus em Nampula foi marcada
também pela promoção de
uma exposição naquele museu, denominada “Caminho
de memória, o poder dos museus”.
Dados recolhidos pela
nossa Reportagem apontam
que aquele museu foi desenhado pelo português Mário
de Oliveira, e inaugurado em
1956. Tinha como objectivo
mostrar “as artes e costumes
indígenas”, através da exposição que revelava o “mundo de
expressões de um povo primitivo, o seu sentido estético e a
sua aptidão criadora”.

NO SEMINÁRIO “AZGO DIALOGAR”

(1922-2003).
Este ano focou-se num
debate sobre o lugar de
arte, artistas e academia no
desenvolvimento da cidadania, e na reflexão sobre
os fundamentos mais profundos da cultura, linguagem e valores sociais.
Foi marcado pela conversa “Artes Dramáticas: O
lugar da cidadania”, com
os docentes universitários
António Cabrita e António
Sarmento. Contou ainda
com comentários do sociólogo e professor Guilherme
Mussane, bem como pela
oficina “Compor a Partir

Ernesto Moamba
curador do “Spittoon
Portugal”

do Poema: Técnicas e Processo Criativo”, facilitada
pelo músico Stewart Sukuma.
O “workshop” iniciou
diálogos entre artistas e estudantes da ECA, para fazer da academia um espaço
onde o mercado criativo
busca soluções pragmáticas, o que vai ao encontro
do pensamento do director
da ECA, Eduardo Lichuge.
A parceria entre o Azgo
e a UEM permite juntar
as componentes teórica e
prática. “Tivemos estudantes que trabalharam na
produção, comunicação,

assistência de palco, gestão de artistas”, disse Lichuge, avançando que “o
nosso maior desafio é englobar de forma mais consolidada as áreas da ECA”.
Referiu ainda que a iniciativa impulsiona o empreendedorismo
artístico-cultural, pois “ajuda
a perceber que o emprego
pode ser criado pelos estudantes através deste tipo
de diálogo, portanto esta
parceria potencia a nossa
acção formativa”.
Por seu turno, o timbileiro e estudante da ECA,
Cheny wa Gune, disse que

QUELIMANE
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VILANKULO
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XAI-XAI
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MAPUTO
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MARÉS
PREIA-MAR - Às 6.10 horas e às 17.50
com 2.90 e 2.80 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 0.28 horas e às 12.47
com 1.10 e 1.10 metros respectivamente

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

PENSAMENTO DO DIA

“Cavalo dado não se olha os dentes”
com o “workshop” aprendeu técnicas de composição musical partindo de
textos líricos.
“Quando se compõe
um poema deve se ter o
cuidado de não cortar as
palavras dentro da métrica, há que perceber que as
palavras têm a sua métrica,
e as frases também devem
caber dentro da melodia”,
explicou.
Acrescentou que através da oficina os estudantes tiveram noções sobre
como gerir a vida artística. “Eles vem à procura
de respostas para algo que

PUBLICIDADE

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

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de vinte
dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores
desconhecidos dos executados RECOL-REDA INTERNACIONAL, LIMITADA, com sede
na Rua do Chai, Cidade de Nampula, MAMADE RIAGE ABDALA ISMAEL e KHATUBAL
ABDALA, ambos residentes no Bairro Central, na Avenida do Trabalho, cidade de Maputo,
para, no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos reclamarem, querendo, o
pagamento do seu crédito pelo produto dos bens penhorados que abaixo se discriminam,
sobre que tenham garantia real, nos termos do disposto no artigo 864º do Código de
Processo Civil, nos Autos de Execução Ordinária nº 176/20-A, em que é exequente
Moza Banco, SA e executados Recol-Reda Internacional, Limitada e Mamade Riage
Abdala Ismael e Khatubal Abdala.
Verba nº 1
Parcela descrita sob o nº 3319 a folhas 124 e 43, dos livros B-11 e G-6, na Conservatória
dos Registos e Notariado de Pemba, inscrita sob o nº 3150, a favor do senhor Mamade
Riaze Abdala Ismail.
O AUTOR moçambicano Ernesto Moamba assinou recentemente
um acordo de parceria e representação cultural em Moçambique
com o colectivo internacional “Spittoon Portugal”.
O movimento foi criado em Pequim, capital da China, em
2016, pelo poeta britânico Matthew Byrne, e mais tarde expandiu-se para outros territórios, nomeadamente Suécia, Reino
Unido, Estados Unidos e Portugal, dedicando-se à organização
de eventos semanais, festivais e concertos.
Entre 5 e 10 de Setembro deste ano, o movimento organizará
um retiro literário no “Palácio da Escrita”, em Sintra, Portugal,
destinado a autores que queiram desenvolver os seus trabalhos
desfrutando dos belos cenários daquela cidade turística.
O programa envolve consultoria literária e promoção de
várias oficinas em inglês e português a serem dinamizados por
Ernesto Moamba, Sara F. Costa (Portugal) e David Huntington
(Estados Unidos).

NAMPULA
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QUARTO MINGUANTE - é amanhã, às 20.43 horas

ANÚNCIO

Ernesto Moamba

TETE

34 /26

FASE DA LUA

Destacado papel das artes
na formação do cidadão
“ARTE e Cidadania” foi o
tema do AZGO Dialogar,
uma plataforma de debates
sobre artes e cultura, que
ontem regressou depois do
levantamento de medidas
de prevenção da pandemia
do novo coronavírus.
O seminário anual é
organizado pela Khuzula
em parceria com a Escola
de Comunicação e Artes
da Universidade Eduardo
Mondlane (ECA-UEM) e
a associação IVERCA, que
também se juntou às celebrações do centenário
do poeta-mor de Moçambique, José Craveirinha

28/23

Verba nº 2
Imóvel descrito sob o nº 3054 a folhas 184 verso e 58 e 98 verso, 61 verso a 63, dos livros
B-10 e g-5 e c-6, na Conservatória dos Registos e Notariado de Pemba, inscrito sob o nº
2779, a favor da Recol-Reda Internacional, Limitada.
Verba nº 3
Imóvel descrito sob o nº 3318 a folhas 123 verso, 42 verso e 73 verso a 74, dos livros
B-11, G-6 e C-6, na Conservatória dos Registos e Notariado de Pemba, inscrito sob o nº
3149, a favor de Mamade Riaze Abdala Ismail, e localizado na cidade de Pemba.

lhes inquieta e de ferramentas para poder executar melhor aquilo que anseiam”, referiu.

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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06.00

HINO NACIONAL

06.05

TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA BRUXA”
EPISÓDIOS 40 E 41

Maputo
4ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de
trinta dias, citando o réu
MAHAMMAD ZIDANE SIDAT, residente no Bairro da
Sommerschield, Rua João de
Barros, nº 433, na cidade de
Maputo, contactável pelo nº
84-3002020, actualmente
em parte incerta, para, no
prazo de 20 (vinte) dias,
que começa a contar depois
de findo o dos éditos a partir da data da afixação deste
Edital, contestar, querendo,
apresentando a sua defesa
nos Autos de Acção Ordinária, registados sob o
nº 26/2020-E, que por esta
Secção lhe movem Alberto
Orlando Magenge e Armando João Cumbe, pelos
fundamentos constantes da
petição inicial, cujo duplicado se encontra arquivado
no Cartório desta Secção
à sua disposição, podendo
levantá-lo dentro das horas
normais de expediente,
advertindo de que a falta
de contestação importa a
confissão dos factos articulados pelos autores para
todos os efeitos legais.
Maputo, aos 6 dias do mês
de Maio do ano dois mil e
vinte e dois

GRAMA N.º 12

07.00

BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO

09.00

RODA VIVA: “CRIANÇA CATADORA DE LIXO” GRAVADO/GAZA

19.00

CONQUISTAS
N.º 07

19.30

SOJOGO: 20.ª EXTRACÇÃO DA
LOTARIA/TOTOLOTO/JOKER E
INFORMAÇÕES/TOTOBOLA

20.00

TELEJORNAL DIRECTO

21.00

LIGA AFRICANA DE BASQUETEBOL 2022 “SENIORES MASCULINOS”: PETRO DE LUANDA VS AS
SALE MARROCOS GRAVADO

PONTOS DE MEMÓRIA: OS MITOS
DAS TRÊS LAGOAS DE PEMBE
11.00
3600 SEGUNDOS

23.00

CONVERSAS AO SUL

00.30

3600 SEGUNDOS

12.00

TVM DESPORTO

01.30

13.00

JORNAL DA TARDE DIRECTO

14.00

PELA LEI E ORDEM

PONTOS DE MEMÓRIA: OS MITOS
DAS TRÊS LAGOAS DE PEMBE
REPETIÇÃO

14.30

TENDA DA JUSTIÇA

02.00

15.00

MAGID MUSSÁ EM CONCERTO

SAÚDE E BEM ESTAR: DEPRESSÃO
PÓS PARTO REPETIÇÃO

16.00

AGORA NÓS: QUANDO TUDO

02.30

VIBRAÇÕES

04.00

PELA LEI E ORDEM REPETIÇÃO

04.30

TENDA DA JUSTIÇA
REPETIÇÃO

Tribunal Judicial da Cidade de

09.30

RODA VIVA: “MANDICIDADE
INFANTIL” GRAVADO/NIASSA

10.00

RODA VIVA: “ORFANDADE”
DIRECTO/TETE

10.30

DIRECTO

É PRIORITÁRIO MENOS O PARCEIRO
GRAVADO
17.00

VIBRAÇÕES
BEIRA

DIRECTO/

18.30

ASAS - MULHER COMO MECANISMO REPRESENTATIVO PRO-

PROGRAMA

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO

05.00

TVM DESPORTO REPETIÇÃO

06.00

HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
01.00- É DESPORTO
02.00- UM ESPECTACULO
04.57- HINO NACIONAL
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR
08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
11.10- TURMA DA ALEGRIA
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
14.30- TARDE DESPORTIVA
18.10- HORA DO SOLDADO
19.00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

A Escrivã de Direito
Flora Adriano Graça
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sofia Abdul Carimo
Sulemane Manjate

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

Provérbio popular

19.30- JORNAL DA NOITE
20.30- ZONA QUENTE 1ªPARTE
21.10- ZONA QUENTE 2ªPARTE
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS
4586
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
ROSA LI SEFA SI DÓNI O UI NGE

Sábado, 21 de Maio de 2022

FLORI ANA ANGÉLI CA
ALEXANDRE

AM ÓS OSVALDO SAÍ DE
FALECEU

(5º ano de eterna saudade)

Seu marido Detlef, filhos Manuela, Jeffrey, Jennifa e Leonardo, irmãos, primos,
sobrinhos e demais familiares comunicam o 5º ano de eterna saudade do seu
ente querido ROSA LISEFA SIDÓNIO UINGE. Paz à sua alma.
4632

FALECEU

A Direcção, Investigadores, Corpo Técnico Administrativo e
colaboradores de projectos do Centro de Biotecnologia da UEM
comunicam com muita dor e consternação o falecimento do Sr.
AMÓS OSVALDO SAÍDE, pai do Doutor Joaquim Saíde, Director
do Centro de Biotecnologia da UEM, ocorrido no dia 11/5/2022, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 14/5/2022, pelas 14.00 horas, em Lichinga - Niassa,
sua terra natal. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
4649

A Direcção e colaboradores do Montebelo Indy comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento da sua colaboradora e colega FLORIANA ANGÉLICA ALEXANDRE, ocorrido no dia 18/5/2022,
cujo funeral se realiza hoje, dia 21/5/2022, no Cemitério
da Texlom, às 9.00 horas. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4627

FLORA SUM I NDI LA JUENTA
FALECEU
A Ministra da Cultura e Turismo, Vice-Ministro, Secretária Permanente e funcionários em geral lamentam com profunda mágoa e consternação o falecimento
da Srª FLORA SUMINDILA JUENTA, mãe da Srª Dalila Evaristo João Juenta,
funcionária do Ministério da Cultura e Turismo, ocorrido no dia 18/5/2022, no
Hospital Provincial de Quelimane, vítima de doença, cujo funeral se realizou no
dia 20/5/2022, na cidade de Quelimane, província da Zambézia. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

4465

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

PUBLICIDADE

Nos termos da alínea d) do nº3 do artigo 33 e n º2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação de objecto de concursos abaixo indicado aos seguintes concorrentes:

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

Nº Concurso

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE MÁRIO TOMÁS DOS SANTOS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura
pública do dia onze de Abril de dois mil e vinte e dois,
lavrada de folhas dezoito verso a folhas dezanove verso, do
livro de notas para escrituras diversas número vinte e um,
traço “A”, do Cartório Notarial de Tete, perante Brigitte
Nélia Mesquita Vasconcelos, licenciada em Ciências
Jurídicas, Conservadora e Notária Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma escritura pública
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Mário Tomás
dos Santos, falecido no dia catorze de Março de dois mil
e vinte e dois, no seu domicílio, na cidade de Maputo,
no estado de casado sob o regime de comunhão de bens
adquiridos com Rozmin Ayud dos Santos, de sessenta
e nove anos de idade, natural de Tete, de nacionalidade
moçambicana, filho de Jorge Tomás dos Santos e Maria
Suzete Nunes, com a última residência habitual no Bairro
Polana-Cimento “A”, cidade de Maputo, sem ter deixado
testamento ou qualquer outra disposição de última
vontade.
Certifico ainda que na operada escritura pública foram
declarados como únicos e universais herdeiros, seus
filhos: Elsa Mário Jorge Ayub dos Santos, casada sob o
regime de comunhão de bens adquiridos com Mahomed
Aslam Abdul Jafar, natural de Songo, distrito de Cahora
Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana
e residente na cidade de Maputo, Mário Jorge Ayub dos
Santos, solteiro, maior, natural de Tete, de nacionalidade
moçambicana e residente na cidade de Tete e sua esposa
Rozmin Ayub dos Santos, viúva, natural de Tete, de
nacionalidade moçambicana e residente na cidade de Tete.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram
aos indicados herdeiros ou com eles possam concorrer
na sucessão à herança e dela fazem parte bens móveis,
imóveis, direitos e conta bancária.

Está Conforme
Tete, aos 17 de Maio de 2022
O Conservador Técnico
(Ilegível)

54

Objecto de Contratação

Modalidade

Adjudicatário

Valor de
Adjudicação
Incluindo IVA

58F000251/
A.D/001/
PROSAUDE/UGEA/
HPT/2022

Construção de base de betão para assentamento
de contentor de 40 Pés equipado com sistema de
Pedras Negras, Coprodução de gases medicinais incluindo o aluguer
Ajuste Directo mércio & Serviços
de Grua com capacidade de 10 Toneladas por 2
Limitada
dias para descarregamento e carregamento do
contentor

1.167.898,21MT

58F000251/
C.L/013/OE & Rec
Próprias/UGEA/
HPT/2022

Contratação de Serviços para fornecimento de lanches
e refeições a dadores de sangue e outros eventos
realizados no HPT

1.417.000,00MT

Concurso
Limitado

Haje Take Away,
Limitada

Tete, aos 19 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
218

Sábado, 21 de Maio de 2022

RECREIO INFANTO-JUVENIL
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Levar estudantes ao museu
para salvaguardar a história

A

HUMANIDADE
tem
muitas histórias por
eternizar, por isso inventou os museus,
espaços de memória
colectiva cujo valor deve ser
transmitido aos mais novos de
geração em geração.
É a pensar assim que o Museu
da História Natural tem as suas
portas abertas para visitas guiadas a estudantes, desde o nível
pré-primário até ao superior.
Na quarta-feira, por exemplo, recebeu alunos da nona e
décima classes da Escola Secundária Josina Machel e do curso
de licenciatura em Arqueologia
e Gestão do Património Cultural,
da Faculdade de Letras e Ciências
Sociais da Universidade Eduardo
Mondlane (FLCS-UEM).
Estes adolescentes e jovens
puderam conhecer ao detalhe
cada compartimento do Museu
da História Natural, antes de participarem duma conversa sobre
“O Poder dos Museus”, conforme o lema deste ano do 18 de
Maio, Dia Mundial dos Museus.
O objectivo desta data é incentivar a população a desenvolver hábito de visitar e apreciar
museus, bem como explorar as
suas potencialidades e introduzir
mudanças nas comunidades.
“O Museu da História Natural
convidou escolas e estudantes
para fazerem uma visita guiada e
depois debater em torno do museu. Isto é, o que é e para que fim

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA
DELFINA MUGABE
(delfinadelfina1963@gmail.com)

Cuidem “dessas” crianças!

Entrada do Museu da História Natural

serve”, explicou Hortência de
Oliveira, antropóloga afecta à
instituição.
No terreno, os estudantes
aprenderam que os museus desempenham um papel importante na preservação da memória social e não podem andar “às
moscas”. portanto, é necessário
adoptar um leque de estratégias

para atracção de mais visitantes.
Este foi também um posicionamento deixado pelo antropólogo Inácio Manjate, que
na ocasião orientou uma palestra aos alunos.
Segundo Manjate, o museu
tem o poder de melhorar a vida
do indivíduo ao transportá-lo

Um encontro com a pré-história

Guardião
da vida quotidiana

Inácio Manjate

INÁCIO MANJATE referiu que as histórias dos antepassados retratadas nos museus deveriam servir de exemplo para as actuais
gerações que, lamentou, deixam morrer os bons hábitos e costumes.
Durante a palestra procurou-se mostrar aos adolescentes e
jovens como eram as sociedades no passado, visando transmitir
a ideia segundo a qual os museus são guardiões da cultura, sendo
Moçambique um claro exemplo disso.
De acordo com o antropólogo, o objectivo da palestra era fazer
com os estudantes também percebam que o passado é um recurso muito importante, com muitos elementos por reaproveitar no
presente e pelas gerações vindouras.
“É de extrema importância mostrar os alunos que aquilo vivem hoje não é eterno, mas sim uma forma de viver a actualidade
que vai perdendo alguns valores, para dar entrada às outras formas de convivência, há sempre esta mutação”, frisou.
Anotou que locais como o Museu da História Natural têm o
poder de reter a vida e história duma determinada cultura, que
vigorou há muito mais séculos.
“Como tantos outros, este tem um significado fundamental
para reconstrução histórica e a sociedade poderá ter noção do que
aconteceu no passado, por exemplo, o mamute é um animal extinto, da família dos elefantes, e só através dos museus as pessoas
saberão que esta espécie existiu”, referiu.

para o passado e assim confrontá-lo com a história. “Coloca a
pessoa no passado estando ela
no presente, esse é o maior poder dos museus”, explicou.
Na sua opinião, os museus
podem tornar-se num espaço
mais acessível e atractivo para
um público mais diversificado
se se apostar no uso das novas

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).
“Este lugar deve procurar
alcançar as massas usando as
plataformas digitais”, comentou, adiantando que o “museu
também tem o poder de transformar e formar a sociedade,
porque deixa as pessoas com a
noção de como se vivia antes”.

Espaços de reconstrução social

Um espanto natural

vilégio de visitar o museu,
um livro que conta várias
histórias”, disse.
Por sua vez, Amélia
Nhumaio, da nona classe,
mostrou-se espantado com
a colecção do museu, pois
apresenta muitas “coisas
que não sabia e agora posso transmitir para os outros
estas maravilhas”.
Já Keila Nuvunga explicou que já visitava museus
com os seus pais, mas esta
experiência foi das mais
impactantes porque as visitas guiadas permitem ter
explicações mais profundas
sobre os artefactos em exposição.
“Não me arrependo nem
tão pouco de cá estar, seria
bom que as pessoas desenvolvessem o hábito de visi-

visto algo semelhante! (tais criaturas estão
próximas do receptor da mensagem).
Em relação aos pronomes “aquele”,
“aqueles”, “aquela”, “aquelas” e “aquilo”
mostram que o objecto ou a pessoa de que ou
quem se fala está afastado quer do emissor, quer
da pessoa com quem se está a falar (receptor).
Vejamos um exemplo:
- Eu vivi durante muitos anos naquela casa.
Era dos meus avós, mas agora não sei quem lá
mor. (“naquela” indica a distância);
- Aquela viatura está mal estacionada.
(“Aquela” significa longe de nós que
dialogamos)
De notar que os pronomes este(s), esta(s)
e isto indicam o tempo presente em relação à
pessoa que fala, enquanto esse(s), essa(s) e isso
assinalam o pretérito perfeito ou futuro, quanto
ao momento da emissão do discurso. Já os
pronomes aquele(s), aquela(s) e aquilo indicam
um tempo distante em relação ao momento em
que são proferidos.
Tendo em conta a função de cada um dos
pronomes demonstrativos, é adequado que
quando alguém se refere a algo que esteja
próximo de si, use os pronomes “este, esta e
isto”. Caso seja algo distante de si, mas próximo
da pessoa com quem fala, deve optar pelos
pronomes “essa, esse, isso”. Por último, se a
pessoa ou objecto de que se fala estiver afastado
quer do emissor, quer do recetor, os pronomes a
utilizar são “aquele, aquela, aquilo”.
Portanto, no caso do exemplo “O
Augusto e o Edmilson são estudantes
dedicados. Esse ou este último ganhou
uma bolsa de estudos na Inglaterra” o
pronome correcto é “este”(último), por ser
aquele que está mais próximo, tendo em
conta o já explanado.

Ac t iv i d a d e

Conhecer a cultura dos animais

ALGUNS estudantes ouvidos pelo “Notícias” defendem que o museu é um livro
que narra a história da cultura material de um determinado povo.
Lino Eusébio, da oitava
classe, descreve a visita e a
palestra como fantásticas,
pois não se lembra de ter vivido uma experiência idêntica. “Aprendi que os museus são muito importante
ao longo da vida”, rematou.
Foi
secundado
por
Yannick Yasmin, do mesmo
nível, que gostou do passeio, sobretudo por ser uma
oportunidade para saber
mais sobre os animais, desde a sua forma de viver e a
sua a cadeia alimentar.
“Seria perfeito que outros alunos tivessem o pri-

“TENHO dúvidas do uso adequado dos
pronomes demonstrativos “este(a)”, “esse(a)”
e “aquele(a)”. Depois de fazer menção a algo
num texto escrito, qual deve ser o procedimento
no discurso subsequente: usa-se “este” ou
“esse”? Exemplo: “O Augusto e o Edmilson
são estudantes dedicados. Este ou esse último
ganhou uma bolsa de estudos na Inglaterra”.
Peço ajuda – solicita um leitor à “Consulta à
Gramática”.
As palavras “este”, “esse” e “aquele” são à
semelhança de “isto”, “isso”, “aquilo”, “esta”,
“essa”, incluindo a sua variação quanto ao
número, pronomes demonstrativos cuja função
é indicar a posição dos seres ou objectos no
tempo ou no espaço, tendo em conta as três
pessoas gramaticais do discurso: 1.ª(eu), 2.ª(tu)
e 3.ª pessoas(ele).
Os pronomes este(s), esta(s) e isto indicam
o ser ou objecto que esteja próximo à pessoa
que fala (emissor). Vejamos alguns exemplos:
- “Este telefone não tem carga” (significa
que o aparelho está comigo “eu”);
- “Estas crianças são muito espertas” (as
crianças estão próximas de quem fala, “eu”);
- “Quem deixou isto aqui?” (o objecto está
com o emissor “eu”).
Quanto aos pronomes esse(s), essa(s) e isso
indicam a proximidade do objecto ou ser da
pessoa com quem se fala (tu), como se pode ver
nestes exemplos abaixo:
- Esse guarda-chuva é da Marta. Foi ela
quem o deixou aí, ontem. (os vocábulos “esse”
e “aí” indicam que o objecto está próximo da
pessoa com quem se fala e não de quem está a
falar);
- Isso aí é lixo, podes(tu) colocar no lugar
apropriado;
- Essas criaturas são incríveis, nunca tinha

tar museus, porque é muito
importante todos”, comentou.
Entretanto,
Delson
Bazo, estudante de Arqueologia e Gestão de Património Cultural, aprendeu que
com os museus se pode difundir a cultura material.
“No museu nós podemos
encontrar muitas coisas que
é difícil ver nos dias actuais,
devemos ter o hábito de visitar estes locias e aprender
várias coisas para reconstrução de uma sociedade
mais melhor”, explicou.
Carolina Muianga, também estudante da UEM,
disse que os museus são
locais de preservação da
cultura material de uma sociedade e salvaguardam a
identidade de um povo.

Liga os pontos e pinta com
cores bonitas e alegres
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LIGAS EUROPEIAS

Grandes decisões
na Inglaterra e Itália

É

UM fim-de-semana de
decisões, com a época
2021/22 a terminar na
maioria dos campeonatos da Europa. Hoje
será conhecido o vencedor da
Taça da Alemanha. Amanhã as
atenções estarão viradas para
a decisão do título na Premier
League, numa corrida entre
Manchester City e Liverpool,
assim como na Série A, entre
Milan e Inter.
Em Portugal há final da Taça
de Portugal entre FC Porto e
Tondela amanhã, mas também
a primeira “mão” dos play-offs da I/II Liga e II Liga/Liga
3, respectivamente o Desp.
Chaves-Moreirense e o Alverca-Sp. Covilhã.
HOJE
FRIBURGO-LEIPZIG
(20.00 horas): A Taça da Alemanha decide-se ao final da
tarde de hoje. Em comum, a
procura do primeiro título por
parte dos dois clubes. O Friburgo vai jogar a sua primeira final
na competição e o RB Leipzig a
sua terceira nas últimas quatro
edições. Perdeu a de 2019 para o
Bayern de Munique e a última,
a de 2021, para o actual detentor, o Borussia Dortmund.
AMANHÃ
LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON (17.00 horas):
A decisão do título da última
jornada da Premier League também passa por Anfield. O Liverpool recebe o Wolverhampton.
Com 89 pontos e no segundo

City pode festejar o título amanhã

lugar, contra os 90 do líder
Manchester City, os reds precisam de vencer e esperar um
deslize da equipa comandada
por Pep Guardiola para somar o
título. Só um empate, no mínimo, a 5-5, aliado a uma derrota
do Manchester City, por 6-0,
permitiria à equipa de Jurgen
Klopp manter as esperanças
do título sem vencer na última
jornada. Caso esses resultados
acontecessem, as duas equipas
ficariam com os mesmos 90
pontos e a mesma diferença de
golos marcados e sofridos (66),

e também com os mesmos 96
marcados e 30 sofridos, situação que obrigaria a um play-off para decidir o campeão.
MANCHESTER CITY-ASTON VILLA (17.00 horas): Em
Manchester, à mesma hora do
Liverpool-Aston Villa, atenções estarão centradas no duelo entre o City e a equipa de
Birmingham, treinada por uma
antiga lenda do Liverpool Steven Gerrard. Os comandados
de Guardiola sabem que uma
vitória significa automaticamente o título ou, mesmo que

esta não aconteça, pode haver
festa com qualquer outro resultado desde que o Liverpool
não ganhe, pois a diferença
de golos é favorável aos citizens (72 positivos para 66 do
Liverpool). Para seguir.
SASSUOLO-MILAN (18.00
horas): Menos de uma hora
depois do início das grandes
decisões na Premier League inglesa, arranca a última jornada
na Serie A italiana, com o título
também por decidir entre duas
equipas de Milão: Milan e Inter.
O Milan lidera com 83 pontos e

visita o Sassuolo, sabendo que
um empate garante o título,
pois mesmo que haja igualdade
final de 84 pontos com o Inter,
é a equipa comandada por Stefano Pioli que tem vantagem
no confronto directo.
INTER DE MILÃO-SAMPDORIA (18.00 horas): Só com
a vitória no pensamento e à espera de uma derrota do Milan.
É a única combinação que pode
dar ao Inter de Milão, segundo
classificado com 81 pontos, a
revalidação do título conquistado em 2020/2021.

POR FALTA DE VISTO

Adjunto de Chiquinho
recambiado para Portugal
O TREINADOR-ADJUNTO da
Selecção Nacional de futebol,
o português Tiago Matos, foi
quinta-feira recambiado pelas
autoridades fronteiriças nacionais para Portugal, depois de
ter estado retido no Aeroporto
Internacional de Mavalane, em
Maputo, por mais de 30 horas
por falta de visto de entrada no
país.
O técnico vinha ao país
para, junto do seleccionador
nacional, Chiquinho Conde
e outros membros da equipa
técnica, iniciar a preparação
dos próximos compromissos
dos “Mambas” que enfrentam,
consecutivamente, Eswatini,
Ruanda e Benin.
O primeiro jogo, marcado
para terça-feira, no campo da
ABB, é de carácter particular,

enquanto que os restantes,
respectivamente a 2 e 8 de Junho, em Joanesburgo e Cotonou, contam para a primeira e
segunda jornadas do Grupo “L”
de qualificação ao CAN-2023,
cuja fase final terá lugar na
Costa do Marfim.
De acordo com as informações apuradas pelo nosso
Jornal, Tiago Matos chegou a
Maputo nas primeiras horas de
quarta-feira, 18 de Maio, mas
ficou retido pelas autoridades aeroportuárias por não ter
apresentado um visto.
Alertada da retenção do
técnico no Aeroporto, o Secretário de Estado de Desporto,
Gilberto Mendes e o vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Jorge
Bambo, dirigiram-se ao Aero-

porto de Mavalane para tentar convencer as autoridades
aeroportuárias a deixar passar
o treinador, mas os esforços
revelaram-se infrutíferos.
O técnico passou todo o dia
de quarta-feira no Aeroporto,
sendo depois dado ordens para
retornar ao seu país de origem
na tarde de quinta-feira.
Esta é a segunda vez num
intervalo de dois meses que
elementos ligados aos “Mambas” registam problemas de
autorização com serviços
aeroportuários. Em Março,
lembre-se, Zainadine Júnior e
Reginaldo Faite foram impedidos de entrar em Nouakchott,
Mauritânia, onde os “Mambas”
iam jogar com a equipa local e
o Níger, num torneio internacional.

Bruno Langa
na primeira “final”
de acesso à I Liga

O INTERNACIONAL moçambicano Bruno Langa estará
hoje, a partir das 21.00 horas,
para ajudar o Chaves a vencer o
Moreirense na primeira “mão”
do play-off de acesso à I Liga
Portuguesa.
O Chaves procura “agarrar” a última vaga na primeira
liga, depois de não ter conseguido ocupar uma das duas
primeiras posições na II Liga,
que dão acesso directo ao escalão superior do futebol português.
O primeiro dos jogos está
agendado para o Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco
Teixeira, em Chaves, e o segundo para 29 de Maio, já em
Moreira de Cónegos, no Estádio Comendador Joaquim de
Almeida Freitas, e terá início às
20.30 horas.
Para ambos é a derradeira
tentativa de fecharem bem a
época: o Moreirense depois de
na última jornada ter conseguido “in extremis” a 16.ª posição, de acesso ao “play-off”,
e o Chaves após tropeçar já na
recta final, caindo para terceiro.
A formação de Moreira de
Cónegos entrou para a última
jornada em 17.º, mas um empate caseiro do Tondela, aliado
a uma vitória, permitiu à equipa de Ricardo Sá Pinto entrar
na discussão pela permanência.
Da parte do Desportivo de
Chaves, orientado por Vítor
Campelos, o contexto foi o
oposto, com os flavienses em
lugar de subida directa três
jornadas do final, mas um empate em casa com o Estrela da
Amadora atirou a equipa para a
terceira posição.
Para o Moreirense é a tentativa de estar na I Liga pela
13.ª vez, no que seria a nona
presença consecutiva, num
percurso consolidado a partir de 2014/15 e que teve o
seu melhor desempenho em
2018/19, com um sexto lugar.
A estreia da formação de
Moreira de Cónegos no principal escalão aconteceu, porém,
em 2002/03, com a equipa a

conseguir então manter-se na
“elite” durante três épocas.
Já o Desportivo de Chaves,
que tem um histórico mais antigo na primeira divisão, procura agora um regresso que lhe
foge há três épocas, depois de
em 2018/19 ter tido a última
presença, terminando com
um 16.º lugar, que dava então
descida directa.
No palmarés, os flavienses
contabilizam 16 participações
na I Liga, em que se estrearam
em 1985/86 e estiveram pela
última vez em 2018/19, com o
clube a ter como melhor resultado dois quintos lugares, em
1987 e 1990.
KAMBALA NA ÚLTIMA
TENTATIVA PELA
SALVAÇÃO
O Baroka de Kambala joga
esta tarde, diante do Maritzburg, a partir das 15.00 horas,
a última cartada na disputa
pela manutenção na I Liga da
África do Sul.
À entrada para última ronda (30.ª), o Baroka ocupa o
16.º, com 25 pontos, os mesmos do Moroka Swallows, no
15.°, e menos dois que o TS
Galaxy, 14.°. Para se manter na
I Liga, o Baroka está obrigado
a vencer na casa do Maritzburg
e esperar que os dois da frente
percam pontos. A equipa de
Kambala tem duas possibilidades: terminar em 15.º e disputar o play-off de permanência com o terceiro classificado
da II Liga ou no 14.º e carimbar
a manutenção directa na Pre-

mier Soccer League (PSL).
Ainda para PSL, o Real
Kings, de Dominguez (voltou
aos campos no último fim-de-semana), recebe à mesma
hora o já proclamado campeão, Mamelodi Sundowns,
numa partida em que precisa
de vencer para continuar a lutar com o Cape Town City pelo
segundo lugar, último que dá
acesso à fase de grupos da Liga
dos Campeões Africanos na
próxima época.
Com menos um jogo, o
Real Kings ocupa o terceiro
lugar com 46 pontos, contra
49 do Cape Town, que encerra hoje a sua participação na
PSL, medindo forças na casa
do Stellenbosh.
O Kings terá ainda mais
um jogo a 27 de Maio diante do
Orlando Pirates.
REINILDO PROCURA
SEGURAR TERCEIRO
Com a presença na Liga
dos Campeões já assegurada,
o Atlético de Madrid, de Reinildo, recebe amanhã, a partir
das 22.00 horas, a Real Sociedad, num jogo em que está em
causa o terceiro lugar.
Os colchoneros, que em
princípio devem contar com
Reinildo no onze inicial, ocupam o terceiro lugar com 68
pontos, mas tem o Sevilha
com 67, à espera de um deslize
dos madrilenos para terminar
a La Liga no último lugar do
pódio.
O Sevilha recebe, à mesma
hora, o Athletic Bilbau.

Lónika, Ninica e Ching
no “derby” do Manzini

NBA

Celtics vence em Miami
O BOSTON Celtics foi a Miami bater os Heat no segundo
jogo da final da Conferência
Leste e, desta forma, empatou
a série 1-1, após uma entrada
fulgurante no jogo, chegando
ao intervalo com uma vantagem de 25 pontos, a maior
diferença de sempre alcançada pela equipa de Boston, fora
de casa, num primeiro tempo
dos play-offs. O resultado final não surpreendeu: 127-102.
Marcus Smart, eleito o
melhor defesa do ano, foi a
grande novidade neste jogo,
depois de ter falhado o primeiro, contribuindo para o
triunfo dos Celtics com 24
pontos, 9 ressaltos, 12 assis-

tências e três roubos de bola.
Jason Tatum foi outro dos destaques desta partida, com 27
pontos, 5 ressaltos e 5 assistências.
O Miami, que ainda não
tinha perdido em casa na fase
de play-off, com sete vitórias,
caiu com estrondo diante de
um adversário que se revelou
fortíssimo no ataque e na defesa. Jimmy Butler ainda fez 29
pontos, com cestos em 18 tentativas, mas o resto da equipa
não esteve a um nível tão alto.
Os próximos dois jogos,
marcados para hoje e segunda-feira, vão realizar-se no
The Garden, em casa dos Celtics. (Maisfutebol)

AS internacionais moçambicanas Lónika, Ninica
e Chingueleza, a evoluírem no Young Buffaloes,
emblema que milita no Women Football League
(WFL), liga de futebol feminina do Eswatini, jogam amanhã o “derby” de Manizini diante do
seu arquirrival Royal Leopards, referente à 20.ª
jornada.
Depois da goleada imposta ao Green Mamba Ladies (6-0), a equipa lidera a prova com 60
pontos, 181 golos marcados e nenhum sofrido. A
turma das moçambicanas tem mais cinco pontos
que o segundo classificado, Royal Leopards (55),
curiosamente o adversário de amanhã, naquele
que é o jogo mais aguardado da ronda.
“Será um grande jogo tendo em conta que são
duas equipas fortes e que têm travado uma forte
rivalidade neste campeonato e não só. Acredito
que será interessante e a nossa intenção passa
por vencer e continuar a liderar a prova. Estamos
moralizadas e confiantes na vitória”, promete
Ninica, uma das “artilheiras” do conjunto.
Por sua vez, a técnica dos Buffaloes, Fisiwe

Hlophe, acredita que a sua equipa está bem encaminhada para marcar a inédita presença na Liga
do Campeões, que este ano voltará a ter lugar na
África do Sul.
Recorde-se que a equipa feminina do Mamelodi Sundowns Ladies (África do Sul) conquistou
a primeira edição da Liga de Campeões Feminina,
após vencer, no Cairo, a formação do Hasaacas
Ladies FC (Gana) por 2-0.
O Mamelodi Sundowns Ladies entrou para
a história ao tornar-se a representante da região
Austral (COSAFA). Este feito só foi possível depois
de a equipa sul-africana ter vencido, por 3-0, o
Black Rhino Queens (Zimbawe), na final das eliminatórias regionais que se disputaram em Outubro de 2021, na cidade sul-africana de Durban.
Ninica conta com 25 golos em nove jogos.
Por sua vez, Lónika e Chingueleza, compatriotas
e colegas de equipa, têm o registo de 12 e 10 golos, respectivamente, numa lista de “artilheiras”
liderada por Celiwe Nkambule, com 55 remates
certeiros, em 14 jogos.
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“PROVINCIAIS” DE FUTEBOL
N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022
Campeonato da cidade
entra na quarta jornada

Liderança do Songo
em teste contra Liga

A

DISPUTA da terceira
jornada do Moçambola
inicia hoje, a partir das
15.00 horas, na Matola,
com| uma partida susceptível de provocar mudanças
no comando do campeonato.
O líder União Desportiva do
Songo terá pela frente a Liga
Desportiva de Maputo, que entra em campo justamente com
ambição de alcançar o actual
primeiro classificado.
Fruto de duas vitórias sobre
Black Bulls e AD Vilankulo, os
“hidroeléctricos” demonstram
em campo a ambição de reconquistar o título, um indicador
a ser tomado em conta pelos
pupilos de Dário Monteiro, que
seguem na quinta posição com
três pontos.
Mário Tembe vai apitar o
encontro, coadjuvado por Osvaldo de Jesus, Fernando Tauzene e Jonas Chochota (quarto
árbitro).
A jornada prossegue amanhã com a maioria dos jogos,
num total de cinco, destacando-se a deslocação do Costa
do Sol, seis pontos em segundo
lugar, ao terreno do Ferroviário
de Nacala, três pontos.
Os “canarinhos” pretendem somar pontos e permanecer entre os primeiros,
enquanto os anfitriões têm
oportunidade de conquistar a
primeira vitória em casa, de-

pois do desaire no jogo de estreia contra o homónimo de
Nampula. Este desafio será
dirigido por Abdul Scander,
assistido por Abacar Murchide,
Eugénio Machaieie e Mateus
Concodja (quarto árbitro).
No Estádio 25 de Junho, o
Ferroviário de Nampula, também com seis pontos, vai rece-

ber Matchedje de Mocuba, sem
qualquer ponto e a denunciar
fragilidades em todos sectores. Por isso, o favoritismo dos
nampulenses deverá ser confirmado ao final dos 90 minutos.
Para este encontro, a CNAF
indigitou Fernando Malendza para árbitro principal, a ser

assistido por Abene Jussa, Messias de Jesus e Maulana Buanamade como quarto árbitro.
Outro emblema sem qualquer ponto ainda é a Associação Desportiva de Vilankulo,
que nesta jornada tem o azar
de receber um candidato ao título, Ferroviário da Beira, com
quatro pontos em quarto lugar.

Será uma tarde muito difícil
para a equipa anfitriã, goleada
jornada anterior, por 4-0, na
visita ao Songo.
João Paulo será o árbitro
principal, coadjuvado por Fenias Neves, David Nwambale e
Eugénio Nhatave como quarto
árbitro.
Na capital provincial do
Niassa vão cruzar-se os “locomotivas” de Lichinga e Maputo, com três pontos cada, na
oitava e sétima posições, respectivamente. A equipa local
tem sido estóica em casa e goza
de ligeiro favoritismo para conquistar a vitória. O desafio será
dirigido por Paulo Jones, assistido por Amisse Abacar, Ossufo Marcelino e Nelson Uanasse
(quarto árbitro).
Completa a ronda o encontro entre o campeão nacional
Black Bulls e Incomáti, a ter
lugar no Tchumene. Estranhamente, os “touros” somam
apenas um ponto e pretendem
seguramente ganhar, para
manter aberta a ambição de revalidar o título de campeão nacional. Os visitantes ainda não
pontuaram.
Fernando Judite será o árbitro principal, coadjuvado por
Fernando Joanisse, Fernando
Cumbane e Ângelo Nguenha
(quarto árbitro).
Todos os jogos iniciam às
15.00 horas.

O CAMPEONATO de Futebol
da Cidade de Maputo roda este
sábado a quarta jornada, com o
líder Mahafil apostada na consolidação da liderança no encontro
desta tarde frente ao Estrela Vermelha.
O Mahafil comanda a prova
com sete pontos, tendo no seu
encalço a Liga Desportiva B e
Black Bulls B, ambos com seis.
A Liga Desportiva defronta
também o Costa do Sol B, que
também ambiciona a liderança,
somando cinco pontos. Já a Black
Bulls B recebe Racing, que está
em último lugar com um ponto à
semelhança do Ferroviário B. Os
“locomotivas” recebem o Desportivo.
Enquanto isso, o Matchedje, também com cinco pontos,
recebe a Académica (quatro). O
Maxaquene e Mahotas, também
com quatro pontos, recebem
o Nacional (dois) e 1.º de Maio
(um), respectivamente.
Por último, o Vulcano (dois)
bate-se com Águias Especiais
(três).
MAPUTO RODA
SEGUNDA RONDA
O Campeonato Provincial
de Futebol de Maputo entra este
sábado na segunda jornada,
destacando-se, na Série “A”, o
frente-a-frente entre Clube de
Manhiça e Atlético de Marracuene. A Escola de Sargentos de

Boane mede forças com o Clube
de Corrumane. Enquanto isto, o
Timbercity recebe Cross United.
Na Série “B”, o Desportivo
da Matola é anfitrião do jogo com
Clube de Marracuene. O Clube de
Amigos da Matola joga com Mamas Food, já a Associação Jeito
recebe Ximanganine.
O “Provincial” de Cabo Delgado movimenta também a segunda ronda com os seguintes
jogos: UD Montepuez-Atlético,
Estrelas de Chiúre-Baía, Sporting-AD Pemba, Expansão-FC
Pemba, Desportivo-Mahate.
SOFALA MOVIMENTA
QUINTA JORNADA
O “Provincial” de Futebol
de Sofala movimenta este fim-de-semana a quinta jornada,
com destaque para o jogo entre
o líder o Ferroviário B e Têxtil
do Púnguè, amanhã, no Estádio
Municipal da Beira. Antes deste
embate, o Estrela Vermelha bate-se no mesmo recinto com o
Matchedje da Beira. Ainda amanhã, a Juventus de Muxúnguè
mede forças com o FC da Beira.
Para hoje, estão agendadas duas
partidas. Caia FC defronta Liga
Desportiva de Sofala, enquanto a
União Desportiva de Inhaminga
cruza-se com Beira Sport Center.
ARRANCA “PROVINCIAL”
DE TETE
A União Desportiva do Songo B e o Três de Janeiro FC dão

hoje, às 14.30 horas, o pontapé de saída da edição-2022 do
“Provincial” de Tete. A partida
terá lugar no campo da HCB, na
Vila do Songo, em Cahora Bassa.
Trata-se de um jogo no qual
a UDS B entra como favorita,
considerando o nível das duas
colectividades e olhando para
aquilo que foram as suas prestações durante o Torneio de
Abertura.
A turma da casa vem moralizada, depois de, na passada quarta-feira, ter transitado
para a segunda eliminatória da
Taça de Moçambique, ao “aniquilar” o Lion FC de Missaua
por seis a um.
Entretanto, o Três de Janeiro vai procurar iniciar da melhor maneira a principal prova
futebolista da província, uma
vez ter sido eliminado pelo
Desportivo de Tete, na Taça, no
último fim-de-semana.
A jornada prossegue amanhã com o FC de Bagamoyo a
receber o Desportivo de Tete,
no Campo do Ferroviário de
Moatize. No mesmo dia, o Ferroviário de Moatize desloca-se
à Changara para defrontar o
Lion FC de Missaua, no Campo
Quatro de Agosto.
No distrito de Angónia,
Águias e FC locais jogarão entre
si, no campo da última equipa.

ABB quer “Champions” em Tchumene
O CAMPEÃO nacional de futebol, ABB, trabalha arduamente
para terminar as obras de construção do seu campo principal, para a tempo submetê-lo
à inspecção e aprovação pela
Confederação Africana de Futebol (CAF), de modo a disputar
em casa e perante o seu público
as eliminatórias de acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões

Africanos da edição 2022/2023,
cujo início está previsto para o
próximo mês de Setembro.
A informação foi ontem
prestada ao nosso Jornal pelo patrono e presidente dos “Touros”
de Tchumene, Junaid Lalgy, que
reiterou estar firme e convicto
que nos próximos três meses,
a ABB estará em condições de
submeter o seu campo à inspec-

ção na CAF.
Segundo disse o dirigente,
neste momento o clube está a
terminar a construção da cobertura da bancada central sol,
a última parte do campo que requer um pouco mais de esforço e
tempo.
Igualmente, os “touros” estão em processo de importação
de cadeiras a serem colocadas na

ABB quer receber os seus jogos da Liga dos Campeões no seu campo principal, ainda em construção

bancada central sol e da aquisição do mobiliário a ser instalado
nos diversos compartimentos
do campo. Finda essa fase, garante Lalgy, o clube vai solicitar
a CAF para que faça a inspecção
do campo, onde os campeões
nacionais desejam receber os
respectivos jogos de acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões.
As cadeiras para a bancada
central sombra já chegaram. Só
não as colocamos para não se
desgastarem sem ser utilizadas.
O trabalho que estamos a fazer
nos deixa firmes e convictos de
que nos próximos três meses podemos solicitar a CAF, para fazer
a inspecção do nosso campo. As
obras avançaram bastante, o que
nos deixa satisfeito – disse.
Ainda de acordo com o presidente, a ABB aproveitou a presença, em Maputo, da delegação
da CAF no quadro da visita do
respectivo presidente, o sul-africano Patrice Motsepe, para solicitar uma pré-inspecção não oficial visando saber até que ponto
o clube segue as recomendações
daquele organismo no processo de construção do campo para
que, em tempo útil, não tenha
nenhum problema, quando for
submetido à inspecção.

Os oficiais da CAF deixaram
uma lista de recomendações que
estamos a seguir. São, quanto
a nós, pequenos detalhes que
temos de melhorar, particularmente na Sala de Imprensa, às
condições para a transmissão
televisiva, à Sala VIP e os camarotes. Em todos esses compartimentos falta o mobiliário que
será colocado em tempo oportuno. Na melhor das hipóteses,
até finais de Julho podemos submeter o campo à inspecção – garantiu.
Até a altura em que o campo
principal da ABB for inspeccionado terá capacidade para receber 6000 espectadores sentados.
Entretanto, o dirigente do
clube anotou que enquanto decorrem as obras para finalizar a
construção do campo principal,
visando a sua participação nas
eliminatórias da Taça CAF, a ABB
indicou como campos alternativos ao seu, para receber os seus
jogos, o Estádio Nacional do Zimpeto e um, em Joanesburgo,
África do Sul.
Neste momento, a ABB joga
no seu campo n.º 2, com condições básicas, mas inadequado
para receber grandes jogos e de
nível internacional.

Rafindine Mahomed, Amílcar Jussub e Victor Miguel fizeram uma radiografia do futebol na capital

AFCM PROJECTA FUTURO NOS 102 ANOS

Alavancar nível
competitivo na capital
O FUTEBOL na capital do país foi ontem motivo
de uma conversa aberta. Num encontro que visou assinalar os 102 anos da Associação da Cidade de Maputo (AFCM), celebrados a 19 de Maio.
Sentaram-se à mesma mesa Amílcar Jussub,
actual presidente, Rafindine Mahomed e Víctor
Miguel, estes que no passado dirigiram a mesma
agremiação.
O desporto rei na cidade de Maputo mereceu
análise de cada um dos presidentes com vários
temas a serem levantados desde a falta de campos à falsificação de idades, problemas que enfermam desde há muito tempo o futebol não só na
cidade de Maputo, mas também a nível nacional.
O baixo nível competitivo foi igualmente
motivo de “debate”, algo que o actual dirigente
máximo do futebol, na capital do país, quer ver
ultrapassado nos próximos tempos, sendo que
para tal recomenda aos gestores de clubes para
uma melhor organização.
“É necessário que os clubes se organizem

melhor e trabalhem seriamente na formação.
Temos que levar a sério a questão da falsificação
de idades, pois é algo que não ajuda no crescimento do desporto. A falta de campos é outro
problema que temos de ultrapassar. Todos estes
aspectos, melhorados, irão concorrer para que o
nível competitivo dos nossos campeonatos cresça. Este é um dos principais desafios que a associação se propõe a colocar na linha da frente nos
próximos anos”, afirmou.
O encontro durou pouco mais de hora e meia
e serviu para Rafindine Mahomed e Victor Miguel
fazerem uma radiografia, aquando da passagem
pela AFCM. Foram unânimes em afirmar que o
grande problema está nos clubes. Para ambos,
estes pouco investem e teimam em não cumprir com as suas obrigações no devido momento (filiação/inscrições). Criticaram ainda o facto
de alguns pautarem pela falsificação de idades e
identidades, uma situação que descredibiliza por
completo a verdade desportiva.

DEPOIS DE REPROVADAS NA AG DE 7 DE MAIO

Sócios do GDM novamente chamados a apreciar contas
OS sócios do Grupo Desportivo Maputo são novamente chamados à
apreciação e aprovação ou não das
contas referentes aos anos 2019, 2020
e 2021, que as chumbaram na Assembleia-Geral do dia 7 de Maio corrente
por conterem uma série de irregularidades, omissões e imprecisões.
Mais do que reprovar as contas, os sócios mandaram a direcção
rectificá-las e esclarecer de forma
convincente as zonas de penumbras,
reparos devidamente acolhidos pelo
executivo de Paulo Ratilal que, como
se sabe, dirige a colectividade sob
forte contestação da “Raça-Alvi-Negra”.
Com efeito, 18 de Junho é a data
da nova Assembleia-Geral dos “alvi-negros”. Segundo a convocatória

assinada pelo presidente da Mesa,
João Figueiredo, as melhorias nos
documentos já foram feitas, conforme o desejo dos sócios, pelo que 18
de Junho, a partir das 9.00 horas, na
sede do Desportivo, os associados
são chamados a mais uma reunião-magna, com único ponto de agenda: apreciação e votação dos relatórios dos três exercícios (2019, 2020 e
2021).
Dentre vários pontos que nortearam a reprovação das contas pelos
sócios constataram a falta de consistência nos números, falta de assinatura nos mapas por parte do técnico
que os elaborou, o termo de compromisso de honra e o respectivo parecer
do Conselho Fiscal.
A inclusão de um valor de 1.150

milhões de meticais como dívida do
clube para o antigo presidente da
colectividade, Michel Grispos, sem
no entanto se avançar com os detalhes das circunstâncias em que foi
contraída. Os sócios tentaram buscar
esclarecimentos sobre a dívida que
Grispos alegadamente contraiu em
nome do GDM junto do BCI, pouco
antes de a sua direcção se demitir em
bloco.
Para além disso, os sócios questionaram o crescente passivo, numa
altura em que o clube tem as suas
fontes de renda a funcionar em pleno, cuja receita delas provenientes
não consta dos relatórios.
Outro ponto que os sócios querem ver esclarecido é a questão do
campo de Bobole, a venda do campo

do clube, as dívidas com o Millenium
Bim, BCI e as receitas provenientes dos patrocínios do Moza Banco e
FNB.

PGR ARQUIVA PROCESSO
CONTRA “RAÇA ALVI-NEGRA”

A Procuradoria da República a nível do distrito KaMpfumu, na cidade
de Maputo, arquivou a queixa-crime
emitida pela direcção do Desportivo
de Maputo contra os adeptos e sócios
que fazem parte da claque, por falta
de elementos incriminadores.
A queixa da direcção surgiu na
sequência da invasão, em Novembro de 2021, das instalações do clube
por parte dos sócios e simpatizantes,
para exigirem a demissão imediata
do executivo liderado por Paulo Ratilal. Volvidos cerca de seis meses, após

o sucedido, a PGR constatou que não
há matéria que indicie o crime, naquele acto.
“Ao abrigo do disposto no artigo
4, alínea e da Lei n.o 4/2017, de 18 de
Janeiro, o Ministério Público abstém-se de acusar e ordena que os Autos do
Processo número 2239/1101/P/2021,
sejam arquivados, nos termos do número 3 do artigo 324 conjugado com
artigo 325, ambos do Código de Processo Penal (CPP), tendo o mesmo o
prazo de 30 dias para que recorra do
presente despacho, segundo o artigo
325, número 1, também do CPP.
Na AG de 7 de maio, a direcção
pediu humildemente desculpas aos
sócios por os ter tratado de arruaceiros, aquando da referida invasão às
“Alvi-negros” voltam a reunir-se daqui a um mês
instalações do clube.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

RECUPERAÇÃO PÓS-PANDEMIA

TC são-tomense sanciona
candidatos às presidenciais

António Guterres critica
exclusão dos migrantes
SHUTTERSTOCK/NICOLAS ECONOMOU

O

SECRETÁRIO-GERAL das Nações Unidas, António Guterres, apontou na
quinta-feira que, durante a crise pandémica, migrantes em todo o mundo viram negado o acesso a serviços
básicos de saúde e protecção,
criticando ainda a exclusão
destas pessoas dos planos de
recuperação pós-pandemia.
Perante o Fórum Internacional de Análise das Migrações, organizado pela ONU em
Nova Iorque, Guterres sublinhou que os Direitos Humanos
são absolutos e aplicam-se a
cada um de nós, independentemente se estamos em
movimento ou não, e se esse
é forçado ou voluntário ou se
está formalmente autorizado
ou não.
“A pandemia da Covid-19
demonstrou dolorosamente o
quão longe ainda estamos de

Guterres pede maior protecção para migrantes em situação de vulnerabilidade

realizar uma governaçao da
migração internacional baseada em direitos, sensível às
crianças e ao género para todos”, observou o secretário-geral.

De acordo com António
Guterres, as “remessas enviadas por esses migrantes
são salva-vidas” para as suas
famílias em países frequentemente mais expostos a ele-

vados preços de alimentos,
energia e menos capazes de
mobilizar recursos para recuperação.
O Chefe da ONU salientou
que, apesar de mais de 80%

dos migrantes do mundo se
deslocarem entre países de
forma segura e ordenada, “a
migração não regulamentada
continua a extrair um custo
terrível”.

Nesse sentido, o secretário-geral pediu, perante as várias autoridades internacionais
presentes no fórum, por um
maior trabalho conjunto que
permita quebrar o domínio
dos traficantes e proteger melhor os migrantes em situação
de vulnerabilidade, em particular mulheres e meninas.
“Milhares de migrantes
ainda morrem todos os anos
perseguindo o que todos nós
procuramos - oportunidades,
dignidade e uma vida melhor.
Devemos fazer mais para evitar a perda de vidas, como um
imperativo humanitário e uma
obrigação moral e legal”, disse.
O Fórum Internacional de
Análise das Migrações constitui a primeira avaliação ao
Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, promovido pela ONU
desde 2018.

PR somali prioriza segurança SEGUNDO PERITOS DA CEDEAO
Burkina Faso enfrenta
e recuperação económica
crise humanitária
O NOVO Presidente da Somália,
Hasan Sheikh Mohamud, garantiu
priorizar a segurança e a recuperação económica do país nos primeiros cem dias do seu mandato,
incluindo na capital, alvo de inúmeros ataques terroristas.
“Queremos aplicar o que queremos fazer nos primeiros cem
dias do meu mandato. Queremos
reformar o antigo aparelho legal e
a estrutura de nossas agências de
segurança. Queremos federalizar
o aparelho de segurança”, afirmou
o chefe de Estado numa entrevista
à rádio Voz da América, esta quinta-feira..
Assim, o Presidente explicou
que para garantir a segurança de
Mogadíscio é necessário “agir e
dar segurança aos seus acessos,

como as regiões do Baixo e Médio
Shabelle”. “Dentro da cidade vamos implementar uma forte presença dos serviços de inteligência”, disse Mohamud, que já tinha
sido chefe de Estado do país entre
2012 e 2017.
“Vamos pedir o apoio e a colaboração de todos aqueles que
se dispuserem a apoiar-nos na
garantia da segurança”, frisou o
Presidente, que venceu as eleições realizadas no domingo no
parlamento. Mohamud já tinha
agradecido na terça-feira ao Presidente dos Estados Unidos da
América, Joe Biden, a sua decisão de autorizar o envio de tropas
norte-americanas para a Somália
para combater grupos terroristas,
principalmente o Al-Shebab, que

mantém laços com a Al-Qaida.
“Criar estabilidade política
também é uma das minhas prioridades nos primeiros cem dias.
Devemos chegar a um acordo
inclusivo com os líderes dos estados-membros federais que permita federalize as questões mais
importantes, incluindo a da segurança”, acrescentou, antes de se
apostar numa reforma do modelo
eleitoral para garantir o sufrágio
universal.
As eleições na Somália não são
feitas por sufrágio universal. Assim, os parlamentares são eleitos
por delegados indicados por líderes dos clãs tradicionais e membros da sociedade civil seleccionados por sua vez pelas autoridades
regionais. - (LUSA)

A SITUAÇÃO humanitária e securitária do Burkina Faso “mantém-se
difícil”, segundo especialistas da
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO),
organização que exige à junta militar do país um calendário “razoável” de transição.
A informação consta de um relatório dirigido pelo presidente da
Comissão da CEDEAO, Jean-Claude
Brou, e que contou com a colaboração a ministra dos Negócios Estrangeiros do Gana, Shirley Botchway.
Citado pela AFP, Brou acrescentou
que é “obviamente necessário medir esta situação, com base neste
relatório que será apresentado aos

chefes de Estado e de Governo da
CEDEAO”.
A pedido da junta militar, no
poder no Burkina Faso desde o início do ano, uma delegação de peritos da CEDEAO avaliou a situação
de segurança no país durante três
dias, nomeadamente as localidades
de Kaya e Barsalogho, epicentros
da crise que assola o norte do país,
precisou a ministra dos Negócios
Estrangeiros burquinabé, Olivia
Rouamba.
A responsável diplomática descreveu a missão como um “passo
importante no prosseguimento das
conversações entre o Burkina Faso e
a CEDEAO” e no “acompanhamen-

to do processo de transição”, acrescentando que ambos os “chefes da
delegação reafirmaram a vontade
de trabalhar para o sucesso”.
Em Janeiro, o tenete-coronel
Paul-Henri Damiba liderou um golpe de Estado que destituiu o Presidente Roch Marc Kaboré, levando
à suspensão do país da CEDEAO,
que “alegamente” fracassou na luta
contra a violência fundamentalista
islâmica.
Entretanto, pelo menos 11 soldados morreram e 20 ficaram feridos num “ataque terrorista” a um
destacamento militar em Madjoari,
segundo anunciou ontem o exército. - (LUSA)

O TRIBUNAL Constitucional (TC) de São Tomé e Príncipe multou em 375 mil dobras ( cerca de um milhão de meticais) os 19
candidatos às eleições presidenciais de 2021, incluindo o actual
Presidente, Carlos Vila Nova, por incumprimento na entrega das
contas de campanha. O acórdão refere que todos os dezanove
candidatos as presidenciais de 2021 infringiram a lei eleitoral,
aplicando-se a todos eles, mas separada e individualmente, as
consequências decorrentes do incumprimento. O TC indica que
os 15 candidatos, incluindo o Presidente Carlos Vila Nova, o ministro da Defesa, Jorge Amado, e o segundo Guilherme Posser
da Costa que foi o segundo classificado, apresentaram as contas
mas fizeram-na fora do prazo legal.

Detidos líderes
anti-golpe no Sudão
AS forças de segurança sudanesas prenderam, quinta-feira, as
principais figuras do movimento anti-golpe, denunciou o Partido Comunista, durante protestos de milhares contra o golpe militar do ano passado. “As forças de segurança invadiram a casa
do secretário político do Partido Comunista sudanês Mohammed Mukhtar al-Khatib”, disse o partido em comunicado, citado pelo EWN. O outro líder do partido também foi preso no aeroporto de Cartum e os dois homens foram levados para um local
desconhecido, disse o partido. As prisões ocorreram apesar da
promessa do líder do golpe, general Abdel Fattah al-Burhan, de
libertar detidos políticos para preparar o terreno para negociações entre as facções sudanesas. No mês passado, as autoridades
libertaram vários líderes civis anti-golpe presos numa repressão.

BRICS devem dar exemplo
de confiança política mútua
O MINISTRO dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, defendeu quinta-feira na conferência virtual com os seus homólogos
das cinco economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) que estes devem dar um “exemplo de confiança política mútua”. Durante a reunião a que presidiu, Wang
Yi sustentou que a organização deve estabelecer três exemplos
para o mundo, nomeadamente fortalecer a comunicação e a
coordenação estratégicas e dar um exemplo de confiança política mútua; aprofundar a cooperação para o benefício mútuo
em várias áreas e dar um exemplo de acções pragmáticas; e, por
último, demonstrar ainda mais abertura e inclusão e evidenciar
unidade e superação.

Apresentadoras de TV afegãs
passam a cobrir o rosto
O GOVERNO talibã do Afeganistão esclareceu quinta-feira que
a ordem para que as mulheres cubram o rosto se aplica a toda a
população feminina do país, incluindo às apresentadoras de televisão.”A ordem do véu é comum a todas, mas as trabalhadoras
dos media não a implementaram, pelo que lhes pedimos especificamente que obedeçam à ordem”, disse Mohammad Sadiq
Akif, porta-voz do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, em declarações à EFE. O porta-voz sublinhou
a importância dos media e dos respectivos trabalhadores, que
representam a imagem da sociedade, desempenham um papel
vital na propagação das virtudes e têm um forte impacto sobre
a população afegã.
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O que a história nos diz sobre sanções
*IMOGEN FOULKES, SWISSINFO
A INVASÃO russa da Ucrânia está a impelir
um conjunto de sanções sem precedentes.
Contudo, saber se elas terão um efeito no
curso da guerra é ainda uma questão em
aberto. De qualquer modo, a história mostra
que elas têm sido utilizadas há séculos, com
resultados variados.
A estratégia parece suficientemente
simples. Os países que impõem um regime
de sanções esperam que, ao minar a economia de um estado hostil, ele ponha fim a
actos considerados hediondos. Poucos dias
após a invasão russa da Ucrânia, os governos
ocidentais impuseram uma série de sanções
à Rússia, de alcance inédito.
Na altura, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que
“a União Europeia e seus parceiros estão a
trabalhar para paralisar a capacidade de Putin de financiar a sua máquina de guerra”.
Além do efeito pomposo anúncio, as
sanções são capazes de derrubar um regime? “Sou sempre céptica em relação a essa
questão”, admite Erica Moret, especialista
nesta matéria do Instituto de Pós-Graduação de Genebra, Suiça.
Moret concorda que as sanções podem
por vezes ser uma ferramenta útil, principalmente quando a diplomacia esgotou
todos os seus recursos e a acção militar não
é uma opção. Mas ressalta que nenhum estudo foi capaz de tirar conclusões convincentes mostrando que as sanções, por si só,
levaram a uma grande mudança na política.
“Não temos como provar que uma mudança

política aconteceu devido a sanções”, afirma.
A África do Sul é frequentemente citada como exemplo de onde as sanções económicas trouxeram mudanças. No total,
23 países impuseram-nas àquele país, incluindo um embargo de armas e petróleo,
entre 1964 e o fim do apartheid em 1990.
De facto, explica Moret, havia “uma série de desenvolvimentos políticos internos”
a decorrer ao mesmo tempo na África do
Sul. As sanções - argumenta - devem ser
vistas como apenas uma parte da equação,
e “apenas tão boas quanto outros mecanismos, tais como a diplomacia, a mediação, e
[até] a ameaça de acção militar”.
IRÃO, CUBA, COREIA DO NORTE
Outro exemplo frequentemente citado, para demonstrar os efeitos das sanções,
é o acordo nuclear iraniano assinado em
2015 pelos cinco membros permanentes do
Conselho de Segurança das Nações Unidas
(ONU) e pela União Europeia (UE). Conhecido como JCPOA, foi concebido para assegurar que o Irão não desenvolvesse armas
nucleares. Teerão foi encorajado a aceitá-lo
devido à perspectiva de as ver atenuadas.
Mais uma vez, refere Moret, isso era
muito provavelmente parte da equação,
mas não necessariamente o quadro completo pois “houve também uma mudança
no governo, uma mudança no sentimento
público”.
Entretanto, Cuba e Coreia do Norte sofrem sanções dos EUA há mais de meio século. Contudo, ambos os países não muda-

ram as suas politicas.
SANÇÕES IGUAIS A GENOCÍDIO
No que concerne à eficácia das sanções,
há mais perguntas sobre o seu impacto real,
assim como quem mais sofre.
Nos anos 1990, as sanções internacionais contra o Iraque em protesto contra a
invasão do Kuwait foram consideráveis. Incluíam medicamentos e equipamento para
o tratamento de cancro, peças sobresselentes para estações de abastecimento de água,
o cloro necessário para a sua purificação, e
ainda vacinas contra doenças infantis. Os
governos que bloquearam as entregas argumentaram que as vacinas poderiam ser
usadas para desenvolver armas de destruição em massa.
“Espantosamente foi controverso”,
lembra Moret. Tal foi a preocupação das
agências de ajuda humanitária, o que levou
vários altos funcionários da ONU a demitirem-se, incluindo Denis Halliday e Jutta
Burghardt, coordenador humanitário da
organização e directora do Programa Mundial para a Alimentação (PMA), no Iraque,
respectivamente.
Burghardt argumentou mais tarde que,
sob os princípios do direito internacional, as
sanções poderiam até ser classificadas como
genocídio.
SANÇÕES ESPECÍFICAS
O clamor sobre a questão iraquiana conduziu a uma mudança – não nos países sancionados, mas naqueles que as impuseram.
Liderado pela Suíça, Alemanha e Suécia, o

que ficou conhecido como “Processo Interlaken” desenvolveu um modelo de “sanções inteligentes”, concebido para atingir
governos, déspotas ou grupos terroristas e
não civis.
Para o Comité Internacional da Cruz
Vermelha (CICV), é fundamental pensar a
respeito das possíveis consequências humanitárias. Enquanto as Convenções de
Genebra nada dizem sobre o seu efeito sobre
os civis, o CICV, assim como outras agências
humanitárias, não esconde a sua preocupação quando vê a população civil sofrer os
impactos de um conflito que não escolheu.
RESTRIÇÕES AS ORGANIZAÇÕES
Particularmente preocupante para o
CICV é o risco de que elas também possam
restringir a sua acção em campo. “As sanções não devem minar, criminalizar ou de
qualquer outra forma inibir o trabalho das
agências humanitárias”, adverte a directora-adjunta de direito e política internacionais do CICV, Eva Svoboda.
Este é um risco com as actuais sanções
contra a Síria ou o Iémen, respectivamente
desde 2011 e 2014. Svoboda e Moret apontam para o “efeito assustador” que um regime de sanções pode ter sobre empresas que
tradicionalmente fornecem às agências de
ajuda os suprimentos humanitários de que
precisam.
Entretanto, há também temores de que
a unidade em torno das sanções específicas
alcançadas por meio do Processo Interlaken
possa estar em declínio.
No ano passado, após a retirada dos EUA

e da NATO do Afeganistão, a amplitude de
sanções contra Kabul afectou pessoas e organizações, a tal ponto que muitas agências
de ajuda humanitária mal puderam continuar com as suas actividades.
Moret argumenta que as as restrições
que isolam todo um sistema bancário nacional – uma realidade na Coreia do Norte,
uma ameaça no Afeganistão –, podem não
ser uma boa estratégia. “O sofrimento da
população civil não é sinónimo de ganho
político”, considera, sublinhando que “não
há nenhum caso em que a destruição [económica] de um país se tenha traduzido em
benefícios políticos”.
Moret avalia que talvez seja hora de relançar um fórum semelhante ao de Interlaken.
QUANTO À RÚSSIA?
Quais são as implicações do que foi dito
até agora para a Rússia? As sanções, todos
concordam, têm sido rápidas e de longo
alcance – e estão a produzir um efeito dominó. Varias empresas ocidentais que teoricamente poderiam continuar a operar estão
a abandonar o país. Isto pode fazer com que
a população questione o porquê dessa situação, mas é pouco provável que afecte a sua
sobrevivência.
Tampouco afectará a “máquina de guerra de Putin”, que precisa de dinheiro e peças
de reposição. Estas últimas serão difíceis de
obter se vierem dos EUA ou da UE, mas não
da Índia ou da China. Quanto ao dinheiro,
continua a fluir graças à dependência da
Europa do gás e do petróleo russos, pelos

quais desembolsa milhões de euros todos os
dias.
Tanto Moret como Svoboda apontam
que as sanções são apenas uma “ferramenta
na caixa de ferramentas”. Mas com a Rússia, onde a diplomacia é praticamente inexistente e a intervenção militar foi descartada, elas parecem ser a única ferramenta
ocidental.
O QUE ESPERAR
Segundo Moret as sanções não devem
ser vistas como “uma espécie de bala de
prata que vai entrar e resolver a situação”.
No entanto, acrescenta que “é difícil prever
qual será o resultado. Para a Rússia, porém,
certamente aumentam o custo da guerra”.
O que deveríamos considerar no contexto destas sanções, acredita ela, é que não
são para mudanças dramáticas da lideranca
no Kremlin, mas antes para desenvolvimentos mais modestos, “mais matizados”,
em que “as partes retornem à mesa de negociações, ou a guerra na Ucrânia abrande
porque a Moscovo está a encontrar dificuldades para financiar o conflito”.
*Imogen Foulkes trabalha como jornalista em Genebra e escreve para Swissinfo e
BBC.
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