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ANUNCIA PR EM MITANDE

Energia eléctrica vai
cobrir metade da população
CARLOS TEMBE

M

ETADE da população
moçambicana, o equivalente a
cerca de 15 milhões
de pessoas, terá
energia eléctrica até ao final
do presente ano, com o início, ainda este trimestre, de
obras para a electrificação de
22 postos administrativos do
país.
Este trabalho insere-se
nas iniciativas do Governo
“Energia para Todos” e “Electrificação Rural”, desenvolvidas em parceria com o sector
privado. Neste contexto, serão abrangidos alguns postos administrativos das províncias do Niassa, Nampula,
Cabo Delgado, Tete, Sofala,
Inhambane, Gaza, Manica e
Zambézia.
O facto foi ontem revelado
pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, na sede do posto administrativo de Mitande, distrito de Mandimba, no
Niassa, quando inaugurava a
subestação móvel de energia
eléctrica que alimenta esta
região.
Na ocasião, Nyusi disse
que o Governo vai desenvolver esforços continuados para
atingir a meta de elevar a taxa
de acesso à energia eléctrica
de 44 para 64 por cento da
população.
O Chefe do Estado disse que compensar o esforço

que o Governo tem envidado
para electrificar mais vilas,
povoados, entre outros lugares, com a energia da rede
nacional, fontes alternativas
desenvolvidas pelo Fundo
Nacional de Energia e sector
privado, deve caracterizar-se pela implantação de iniciativas no ramo industrial,
turismo, pesca, entre outros
sectores estratégicos para dinamizar a economia.

“A implantação da energia eléctrica deve criar um
ambiente propício para a inovação e surgimento de novas
indústrias que estimulam o
crescimento económico e
geração de novos empregos.
Conscientes desse facto, não
perderemos o foco de garantir a electrificação de todas
vilas-sedes dos postos administrativos, para descer até ao
nível de localidade”, vincou.

O Presidente da República
referiu que a electrificação do
posto administrativo de Mitande, com obras orçadas em
4,3 milhões de dólares, vai beneficiar 23 mil habitantes desta região considerada celeiro
de Mandimba, bem como levar energia eléctrica de qualidade ao vizinho Malawi, na
perspectiva comercial.
Nas zonas fronteiriças entre os dois países, segundo

Filipe Nyusi, vivem muitas
famílias moçambicanas neste
momento privadas de energia
eléctrica para a melhoria da
qualidade de vida, com actividades de geração de renda.
Mitande está servido pelos corredores rodoviários Lichinga-Cuamba e ferroviário
Lichinga-Nacala, o que torna
esta região com enorme potencial agrícola num entreposto comercial.

DECLARA ITALMA PEREIRA

Arktek executou mais de 20 projectos de Ângela Leão
HÉLIO FILIMONE

Italma Pereira prestando declarações ao tribunal

obras da ré.
“Estranhei ainda a substituição de muitos projectos,
razão pela qual não termi-
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Nyusi quer inimigo
escorraçado de Mecula
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Cabo Delgado volta a abrir
escolas depois dos ataques
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navam. Este facto fez com
que a nossa empresa deixasse
de prestar serviços a Ângela
Leão” - explicou.

O declarante Alexandre
Pereira, esposo da declarante
Italma Pereira e sócio na Arktek, confirmou tudo o que ela
disse em tribunal, assim como
as declarações prestadas na
PGR durante a instrução do
processo. Sublinhou que todo
o trabalho feito para a ré Ângela Leão foi no âmbito de uma
parceria de negócio.
Ainda ontem, o tribunal
esperava ouvir o declarante
Fernando Pereira, que justificou estar em Portugal acometido de doença. O juiz explicou que não havia motivo
de se emitir um mandado de
captura porque a ausência
está devidamente justificada.
Entretanto, o tribunal
anuiu o pedido do declarante Pondeca Dinis Buque, que
requereu para não ser ouvido por ser irmão das co-rés
Ângela Leão e Mbanda Buque
Henning, e cunhado de Gregório Leão.

30,00MT

COVID-19

Dose de reforço abrange
mais de 1.6 milhão de pessoas
MAIS de 1.6 milhão de pessoas definidas como prioritárias tomarão a dose de reforço
da vacina contra a Covid-19,
cuja administração iniciou na
quinta-feira em todo o país.
O director nacional de
Saúde Pública no Ministério
da Saúde (MISAU), Quinhas
Fernandes, explicou ontem
que a vacinação decorrerá
em três fases. Na primeira,
esperam-se imunizar 325 mil
pessoas, entre as quais profissionais de saúde, idosos
residentes em lares de acolhimento, doentes imunodeprimidos (diabéticos, com
insuficiência renal crónica,
com patologia cardiovasculares, em terapia imunossupressora).
A segunda irá abranger
idosos com 60 ou mais anos
de idade vivendo em zonas
urbanas e a terceira fase indivíduos com idade igual ou
superior a 60 anos residentes
em áreas rurais.
Em conferência de imprensa, Fernandes avançou
que, para a dose de reforço,
está sendo administrada a
vacina da Johnson & Johnson,
e os seleccionados devem ter
completado a vacinação há
seis meses, isto é, vacinaram
entre Março e Junho do ano
passado.
“A administração da dose
de reforço vai permitir restabelecer os níveis aceitáveis
de protecção das formas mais
graves da Covid-19 e evitar
mortes nos grupos de maior
risco, assim como proporcionar protecção adicional,
com destaque para os profis-

Grupos elegíveis chamados a tomarem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19

sionais de saúde, como forma de reduzir o absentismo,
garantir a continuidade de
serviços e proteger o Sistema
de Saúde”, sublinhou Fernandes.
Segundo o director nacional de Saúde Pública, a
administração da dose de
reforço não irá interferir no
actual processo de imunização, no qual estão abrangidos todos os indivíduos com
idade igual ou superior a 18
anos que não tenham sido
vacinados.
O país iniciou a vacinação
contra a Covid-19 em Março
do ano passado. Desde então, mais de 10.5 milhões de
pessoas elegíveis já tomaram
pelo menos a primeira dose,

na sua maioria nos últimos
três meses, altura em que
foram imunizados sete milhões de indivíduos. Do total
dos imunizados, mais de 8.7
milhões, o que corresponde
a 57 por cento de cobertura,
completaram o ciclo vacinal.
“Nos próximos quatro
meses deverão ser vacinados, em todo o país, cerca de
cinco milhões de pessoas, o
que nos vai permitir elevar
para uma cobertura de 90 por
cento”, adiantou Fernandes,
apelando a todos os elegíveis
para aderirem à vacinação e
a toda a população para que
mantenha as medidas de
prevenção da Covid-19 porque o risco de contaminação
continua alto.

País terá mais dois
armazéns intermédios
de medicamentos
JÁ estão concluídas as obras de construção dos
armazéns intermédios de medicamentos dos
distritos de Ile e Mopeia, província da Zambézia, faltando apenas alguns acertos para que,
em breve, entrem em funcionamento.
Com estes depósitos, que se vão juntar a outros três intermédios em funcionamento, sendo
um em Vilankulo, província de Inhambane, outros em Mocuba, na Zambézia, e em Chimoio,
província de Manica, a Saúde espera melhorar
ainda mais a gestão de medicamentos.
Dados do Ministério da Saúde (MISAU)
mostram que o nível de satisfação em termos
de disponibilidade de fármacos e artigos médicos, para todas as unidades sanitárias do país,
foi de 81 por cento nos primeiros nove meses
de 2021, contra 77 por cento em igual período
do ano anterior.
A instalação de armazéns intermediários
faz parte do Plano Estratégico de Logística Farmacêutica do MISAU, que introduz reformas,
entre as quais a adopção do comando único e

a redução do nível de armazenagem pela substituição dos depósitos provinciais (11) e distritais (240) de medicamentos por 30 armazéns
intermediários.
De acordo com a Saúde, com a instalação
destes depósitos, reduziu de 30 a 35 dias para
10 a 15 dias o tempo que se levava para tirar os
fármacos da Central de Medicamentos e Artigos Médicos para as unidades sanitárias.
Os novos depósitos estão equipados com
tecnologia moderna para a operacionalização
das actividades, o que está a incrementar significativamente a eficácia e eficiência na reposição atempada de “stock”, cobrindo o abastecimento para todas as unidades sanitárias.
Com a nova estrutura, procuram-se eliminar todas as barreiras administrativas com
a distribuição directa dos armazéns intermediários para as unidades sanitárias, optimizando assim os recursos financeiros, humanos e
volume de medicamentos de forma a garantir
maior eficiência na logística farmacêutica.

BREVES

Há risco de cheias
no centro e norte do país
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ITALMA Pereira, directora-geral da Arktek e declarante no
caso das dívidas não declaradas,
admitiu ontem, em tribunal,
que a sua empresa executou
mais de 20 projectos imobiliários pertencentes à ré Ângela
Leão, esposa do também réu
Gregório Leão.
Para o pagamento das
empreitadas executadas pela
empresa, de que é sócia com
o seu esposo Alexandre Pereira, a declarante disse que, por
uma vez e em espécie, recebeu dinheiro directamente da
ré, tendo as restantes remunerações sido pagas por via
de transferências bancárias
a partir da conta da empresa
M Moçambique Construções,
pertencente ao co-réu Fabião
Mabunda.
De entre os montantes pagos a uma parte dos referidos
trabalhos, a declarante apontou 50 mil dólares pela cons-

trução de um condomínio na
zona da Costa do Sol, na cidade de Maputo, e um complexo
no bairro de Jonasse, município de Boane, congregando
armazém, discoteca, salão de
eventos, museu, ginásio e uma
moradia do tipo oito, com três
pisos. Ainda teve um outro
projecto no Belo Horizonte,
cujo montante acordado a declarante diz não ter sido pago
na totalidade.
Sem muita precisão, disse
que a Arktek poderá ter executado para a ré Ângela Leão
obras no sector imobiliário
orçadas em cerca de 2.5 milhões de dólares, muitas delas
inacabadas devido a sistemáticas alterações da planta
inicial.
Contudo, explicou ter estranhado que o pagamento
de todos os trabalhos tenha
sido feito por um empreiteiro, M Moçambique Construções, que também era encarregado de executar muitas
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A sua confiança é doirada para nós,
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos
nossos serviços, contamos consigo em 2022.
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

PR promulga Lei sobre
Tabela Salarial Única

Juízes distanciam-se
do magistrado expulso

Reforçadas buscas
de náufragos em Tete

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, promulgou ontem e mandou publicar a Lei que Define as Regras e os Critérios para a Fixação da Remuneração dos
Servidores Públicos, Titulares ou Membros de Órgãos
Públicos e dos Titulares e Membros dos Órgãos da Administração da Justiça e aprova a Tabela Salarial Única
(TSU). A referida lei foi recentemente aprovada pela
Assembleia da República e submetida ao Presidente da
República para promulgação, tendo o Chefe do Estado
verificado que ela não contraria a Lei Fundamental.

A ASSOCIAÇÃO Moçambicana de Juízes distancia-se do
comportamento que resultou na expulsão Acácio José Mitilage, juiz do Tribunal Judicial de Matutuíne, província de
Maputo, da Magistratura Judicial. Trata-se de um juiz de
direito acusado de desvio de fundos do tribunal para uso
próprio, num montante de mais de três milhões e setecentos mil meticais. Em entrevista à Rádio Moçambique,
o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos
Mondlane, disse que os magistrados judiciais são o garante
da legalidade e é inconcebível tal comportamento.

AS autoridades reforçaram as buscas no rio Zambeze após desaparecimento de seis pessoas num naufrágio ocorrido na segunda-feira na província de Tete. Técnicos da Administração
Marítima e do Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres (INGD) juntaram-se às equipas de busca, que incluem
pescadores artesanais, explicou Moisés Meque, delegado da
protecção civil, citado ontem pela Rádio Moçambique. As
buscas foram alargadas na quinta-feira a outras zonas dos distritos de Mutarara, na província de Tete, e Chemba, em Sofala,
mas estão a ser dificultadas pela forte corrente, referiu a fonte.
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Tema de Fundo

Click da Semana

Felix Matsinhe

Reabertura das praias
é mais um voto
de confiança!
OS banhistas, depois de muito tempo, estão autorizados a frequentar novamente as praias, antes encerradas pelo Governo para evitar a propagação da
pandemia do novo coronavírus no país.
Trata-se duma decisão cujo tempo dirá se foi
bem ou mal acertada, embora esteja claro que esta
sempre foi a vontade do Governo, outrossim obrigado a proibir o uso destes lugares por causa do comportamento de muitos banhistas, que se faziam a estes espaços sem respeitar as medidas preconizadas
no Decreto do Conselho de Ministros sobre o estado
de calamidade pública.
Neste sentido, vale a pena lembrar que as praias
estiveram abertas no ano passado e, infelizmente,
foram palco de fenómenos lamentáveis, afinal muitos utentes não respeitaram o distanciamento, tornando estes lugares propícios para o alastramento
da doença.
Era como se a Covid-19 tivesse ficado para a história, conforme aconteceu com grandes pandemias,
a gripe espanhola, por exemplo, que assolou o mundo entre 1918 e 1920. No entanto, não é o caso, como
mostram as notícias globais sobre as mutações da
doença, o que sempre coloca em teste a capacidade
das vacinas até aqui desenvolvidas.
Aliado a isso, pode se perceber que as pessoas se
faziam à praia sem usar máscara e, se a justificação
for tirá-la para mergulhar, fora das águas o cenário
era o mesmo. Máscaras à parte, os banhistas par-

Pedalar é poder!
PEDALAR é poder! É poder acreditar num mundo saudável diante de
constantes emissões carbónicas, que todos os dias enfermam o meio
ambiente até ao ponto de causar graves problemas. Estamos a falar de
preocupações globais que culminaram em grandes cimeiras internacionais do clima. Pedalar é poder diminuir a distância, viajando com
poucos recursos, principalmente nestes tempos em que o combustível
está muito caro, tanto é que fez subir a tarifa de transporte público de
passageiros, já caro e problemático, causando muita indignação entre
os utentes. Pedalar é lutar contra a pobreza, como se pode ver nalguns
pontos do país, com destaque para a província da Zambézia, onde todos
os dias a bicicleta faz verdadeiros milagres. A “bike” transporta bens e
pessoas e com isso gera rendimento para várias famílias, como testemunham as imagens do nosso colega da Redacção Urgel Matula. As fotos
foram captadas na capital Quelimane e no distrito de Milange, na Zambézia. Pedalar é, enfim, riqueza!

tilhavam a mesma bebida, comida e objectos, até
mesmo entre estranhos. Como se não bastasse, a
praia ficava suja num claro “dane-se” o meio ambiente.
Com este tipo de cenário, as autoridades não tinham outra saída senão encerrar as praias, até dava
para acreditar que não seriam abertas ainda este Janeiro, pior com as ameaças da variante Ómicron, a
“exibir” a sua alta capacidade de infecção.
Mesmo assim, o Governo aliviou esta medida,
dentre outras, e entendemos que não é porque acabou a pandemia. Ela não chegou ao fim! Talvez esteja
longe de chegar ao fim ou talvez mesmo tinha vindo
para ficar. Então estejamos sempre em alerta.
Não façamos das praias centros de aglomeração, nem espaço de tamanha liberdade ao ponto de
nos livrarmos a todo o custo da máscara. Saibamos
ser prudentes por nós mesmos e pelos outros que
podem ser infectados, sofrer sequelas graves e até
morrer por culpa de quem não soube “vigiar”, ainda
que tenha cumprido com todos os protocolos sanitários.
Neste diapasão, o “Conversas ao Sábado” convida a todos a encarar esta reabertura com muita cautela e a reflectir sobre este voto de confiança dado
pelas autoridades. É assim mesmo que devemos
olhar para este alívio, como um grande voto de confiança, apesar de talvez, a julgar pelo passado mais
recente, não merecermos.
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Minimizados acidentes
por queda de árvores

O

MUNICÍPIO de Maputo está a substituir árvores antigas
por novas, tendo
em vista reduzir os
acidentes que se têm verificado em dias de mau tempo.
O trabalho é particularmente visível no bairro
do Alto Maé A, onde a respectiva secretária, Angélica
Espanhol, deu conta da remoção de pelo menos dez
árvores que constituíam
perigo e sua posterior substituição.
“Os chefes de quarteirão
fazem o controlo das árvores e reportam à secretaria. Uma vez identificadas,
comunicamos ao Conselho
Municipal e segue o processo de substituição por novas, conforme previsto na
postura sobre jardins municipais e parque arbóreo”,
explicou Espanhol.
Os acidentes causados
por queda de árvores danificaram, sobretudo, viaturas estacionadas e muros de
vedação.
Segundo Espanhol, a fi-
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Mais de 30 transportadores
ilegais impedidos de operar
PELO menos 32 operadores de transporte de
passageiros e de mercadorias não licenciados
foram impedidos de exercer a actividade na
Matola-Gare, município da Matola, província
de Maputo.
A medida surge em consequência de uma
fiscalização realizada terça-feira pela Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações, em coordenação com o Comando da
Polícia de Trânsito.
O director provincial de Transportes e
Comunicações, Paulo Cossa, indicou que o
trabalho foi realizado após denúncias da população de má actuação de alguns transportadores.
“Constatámos que há muita ilegalidade
nesta praça. Muitos transportadores fazem
encurtamento de rotas, duplas cobranças e

não se preocupam com a manutenção das
viaturas, o que aumenta o risco de acidentes
de viação”, referiu Cossa, acrescentando que
a presença das autoridades visa reverter o cenário.
Referiu que foram apreendidos documentos dos transportadores não licenciados
e sensibilizados a se apresentarem à Direcção
de Transportes e Comunicações para regularizar a sua actividade.
“A medida surtiu efeitos, pois todos os
transportadores encontrados em situação irregular voltaram para se licenciar”, disse.
A Direcção Provincial de Transportes e
Comunicações vai continuar a fiscalizar a
legalidade dos transportadores, com maior
incidência para a Área Metropolitana de
Maputo.

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

Magoanine C pede
mais autocarros

Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
A substituição de árvores velhas por novas visa evitar acidentes como queda sobre viaturas

losofia adoptada pelo bairro
é de que as árvores não devem colocar em perigo os
citadinos e seus bens.

Explicou que, apesar de
não haver responsabilização pelos danos causados a
pessoas e bens, o município

apoiou a reposição de um
muro de vedação danificado pela queda de uma árvore.

SIMULAÇÃO DE ATAQUE

Polícia testa nível de prontidão
AGENTES da Polícia da República de Moçambique (PRM) afectos
ao Porto de Maputo, na capital do
país, participaram ontem numa
simulação de ataque armado para
aferir o nível de prontidão no combate ao crime.

O porta-voz do Serviço Nacional
de Investigação Criminal na capital do país, Hilário Lole, esclareceu
que esta actividade é realizada com
alguma regularidade para avaliar o
grau de prontidão das unidades operacionais afectas ao Porto de Maputo

contra unidades inimigas que se façam transportar via terrestre.
Os exercícios de simulação foram gravados e postos a circular nas
redes sociais, confundindo a opinião pública, que chegou a cogitar
tratar-se de um assalto ao porto.

MORADORES do bairro Magoanine C, na cidade de Maputo, queixam-se da falta
de autocarros com destino à
Baixa e Museu, mesmo num
contexto em que houve
agravamento das tarifas de
transporte.
Ao bairro, mais conhecido por Matendene, foram
alocados 14 autocarros em
2018, mas retirados seis meses depois, sob a alegação
dos operadores de que as
lombas existentes na Avenida Nelson Mandela e na Graça Machel concorrem para a
danificação dos mesmos.
Tanissa Mazoe, estudante e residente na zona,
contou que para se deslocar
à escola faz ligações, o que
implica pagar o dobro do

cobrado numa viagem.
Naquele troço apenas
circulam “chapas” das rotas
Matendene-Zimpeto
ou 1.º de Maio/Singatela e
Khongolote.
“É incompreensível que
num bairro tão populoso como Magoanine C não
haja transporte directo”,
lamentou.
Geraldo Afonso, cobrador, reconheceu que a crise
de transportes se agrava nas
horas de ponta, altura em
que as paragens ficam lotadas de gente que pretende
chegar aos seus locais de
trabalho ou estabelecimentos de ensino.
“Muitas pessoas atrasam
ao serviço à espera de transporte”, realçou Geraldo.

Alguns operadores entendem que a rectificação
das lombas poderia pôr fim
ao sofrimento a que estão
sujeitos os residentes de
Magoanine C.
O secretário do bairro,
Luís Tembe, avançou que
está a trabalhar para resolver a situação.
“Estamos a tratar do assunto desde o ano passado.
Na semana passada estive
reunido com o vereador
e apresentei o problema,
agora estamos à espera da
resposta” explicou.

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

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

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE LARDE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Aviso N.º I/2022
Por Despacho de 10 de Janeiro de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito torna – se público que está aberto um concurso
de Ingresso no Aparelho do Estado, para o provimento de quarenta e duas (42) vagas nas Carreiras de Docentes de N1, N3, N4, Agentes
de Serviço e Auxiliares, existentes no Serviço de Educação, Juventude e Tecnologias, nos termos do artigo 10 e 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o n.º 2 do Decreto n.º 5/2006, de 12 de Abril e do
Diploma Ministerial n.º 61/2000.
1.
Vagas Disponíveis
Estão disponíveis 42 vagas para as Carreiras de Docente de N1, Docente N3, Docente N4, Agentes de Serviço e Auxiliares, conforme ilustra a
tabela a baixo.

Nº
1
2

Carreira
Docente N1

No de vagas

Área de Formação

Nome da Escola onde será afecto

1

Português

Escola Sec. de Thopuitho

1

Ensino de Física

Escola Sec. de Thopuitho

3

Docente N3

2

Curso Médio de Formação de
Professores do Ensino Primário/
Inglês

E.P.C.’s de Cotocuane e Maganha

4

Docente N4

30

Curso Regular

34 Escolas do Ensino Primário do
Distrito

5

Auxiliares
(Guardas)

6

Ensino Primário

Escolas do Ensino Secundário e
Primário do Distrito

6

Agentes
de Serviço
(Serventes)

2

Ensino Primário

Escolas do Ensino Secundário e
Primário do Distrito

2.
Requisitos Gerais
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Idade igual ou superior a 18 anos;
c)
Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer (Atestado Médico);
d) Não ter sido aposentado ou reformado;
e) Situação militar regularizada (Declaração Militar);
f)
Registo de Identificação Tributária (NUIT);
g) Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador Profissional correspondente à vaga que concorre.
3.
Requisitos Específicos
a.
Carreira de Docente N1
●
Ter sido aprovado num curso de formação profissional para a carreira docente com o nível de Licenciatura ou equivalente;
●
Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.
b.
Carreira de Docente N3
●
Possuir nível médio do Subsistema de formação de professores com especialização em educação de infância ou no atendimento às
crianças deficientes físico-mentais ou em educação de adultos;
●
Nível médio do Subsistema de formação de professores;

●
Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.
c.
Carreira de Docente N4
●
Habilitações escolares mínimas de nível básico do Subsistema de formação de professores com especialização em educação de infância
ou no atendimento às crianças deficientes físico-mentais ou em educação de adultos; ou
●
Nível básico do Subsistema de formação de professores;
Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.
d.
Carreira de Auxiliares e Agentes de Serviço
●
Habilitações escolares mínimas do segundo grau do nível primário básico do Subsistema de educação ou equivalente (7a classe);
●
Conhecer a legislação e regulamentação básica.
4.
Admissão ao Concurso
A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito através de um requerimento com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração de Compromisso de honra, que mostra não ter sido aposentado ou reformado no Aparelho do Estado;
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento autenticada;
c)
Cópia autenticada de Certificado de habilitações literárias do nível a que concorre ou equivalente;
d) Certidão de Registo Criminal;
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade,
f)
Duas fotos tipo-passe;
g) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
h) Cópia Número Único de Identificação Tributária do NUIT;
i)
Curriculum Vitae.
NB: Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f), g) e serão solicitados aos candidatos admitidos.
Métodos de Selecção
5.
O concurso será documental, seguido de entrevista profissional a decorrer nos dias 10 e 11 do mês de Fevereiro de 2022, cujo critério de
selecção obedecerá:
a) A nota de conclusão do curso com 75% do peso.
b) Entrevista profissional com 25% do peso.
6.
Lista de admitidos e excluídos
As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na vitrina deste Serviço, bem como, o conteúdo, a data e o local da entrevista
profissional.
7.
Validade do concurso
O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta definitiva no Boletim da República.
8.
Local e Período de Submissão de candidatura
As candidaturas decorrerão por um período de 30 dias de calendário, contados a partir do dia 10 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2022 e
as mesmas deverão ser submetidas até 15.30 horas da última data, no horário normal de expediente, na Secretaria do Serviço de Educação,
Juventude e Tecnologias, sita na Av/Rua Estrada Principal.
À consideração superior.
A Directora Distrital
Ana Maria Américo
(ITP N1)

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Larde –Rua: Estrada Principal. Telefone (+258) 26 730003, NUIT: 500061553
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Acesse: ECONOMIA
https://t.me/Novojornal

COMBATE À COVID-19

PUBLICIDADE

Alívio das restrições
impulsiona a retoma
da actividade económica

O

R E S TA B E L E C I MENTO do horário
normal de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e a reabertura das praias,
anunciados
recentemente
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito do
combate à Covid-19, poderão
impulsionar a retoma da actividade económica no país.
O ponto de vista foi partilhado, há dias, pelo presidente do pelouro de Turismo,
Hotelaria e Restauração na

Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Muhammad Abdullah.
A fonte considera que estas medidas demonstram que
o Governo acolheu as sugestões do sector privado, que
sempre defendeu a necessidade de se assegurar o equilíbrio entre a saúde e a economia.
De entre as medidas de
alívio anunciadas pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, destaca-se a reabertu-

Sábado, 22 de Janeiro de 2022

ra das praias, um pedido que
o pelouro de Turismo, Hotelaria e Restauração da CTA
havia feito ao Governo como
forma de minimizar os danos
económicos que este sector
vem sofrendo desde o início
da crise pandémica.
Destaca-se, igualmente,
o alargamento do horário de
funcionamento dos “bottle
stores”, que passam a funcionar entre às 9.00 horas e
às 20.00 horas; e os estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços passam

a cumprir o seu horário de
funcionamento regular, de
acordo com o estabelecido
pelo Ministério do Trabalho.
Segundo Muhammad Abdullah, a reabertura das praias
e o restabelecimento do horário normal de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais “vem dar um ar fresco
aos empreendimentos que
durante a quadra festiva não
estiveram abertos e traz esperança de uma retoma gradual
das actividades em preparação da próxima época alta, a

Páscoa”.
“Este é o resultado de um
bom diálogo, esforços que o
pelouro de turismo vem empreendendo junto do Governo. Esta decisão do Presidente da República vem motivar a
retoma do sector de turismo e
o continuaremos com as nossas acções visando atingir o
objectivo principal que passa
pelo fortalecimento, em todos os aspectos, deste sector
que é o quinto pilar da nossa
economia”,salientou
Abdullah.

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :21/01/2022
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 21.01.2022
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
21 de janeiro de 2022

Alfândegas apreendem viaturas
e caixas de fósforos em Sofala

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
10.25%
12,975.91

(a)

Taxa
16.25%

Prazo

Parte da mercadoria apreendida pelas alfândegas que se encontrava na rota de fuga ao fisco

provenientes da Índia, que
foram apreendidas em Ja-

neiro corrente, lesariam aos
cofres do Estado em aproxi-

madamente três milhões de
meticais.

O Tribunal Aduaneiro já
lavrou 30 processos criminais que serão submetidos à
Procuradoria, numa altura
em que ainda não havia nenhum detido em conexão
com a prática daquele tipo de
delito.
As viaturas que se encontravam em plena circulação
foram maioritariamente importadas via África do Sul,
enquanto os fósforos serão
destruídos por ser um produto contrafeito.
“Por isso, as Alfândegas
mostram-se determinadas
em avançar no combate de
fuga ao fisco através de brigadas móveis no aperto ao
cerco, com a finalidade de
recuperar receitas”, disse
Zaqueu.

182 dias
2,045.00
13.38%
19-jan-22
1,057.00
13.38%
20-dez-21
19,363.00
13.38%
13.38%

364 dias
1,488.00
13.40%
19-jan-22
121.00
13.40%
20-dez-21
104,043.00
13.36%
13.40%

Total/Média
9,480.00
13.37%
19-jan-22
1,178.00
13.38%
20-dez-21
146,825.00
13.36%
13.38%

63 dias

Total / Média

3,301.20
13.25%
8-dez-21

60,641.54
13.28%
19-jan-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

TRINTA e quatro viaturas de
alta cilindrada e 877 caixas de
fósforo de marca Pala-Pala
de fabrico sul-africano foram
apreendidos e apresentados
ontem, na Beira, pelos serviços provinciais de Alfândegas
em Sofala em conexão com a
fuga ao fisco na sua importação.
O porta-voz daquele sector em Sofala, Lígio Zaqueu,
indicou que do global daquele lote de viaturas, 30 foram
apreendidas no ano passado
representando um prejuízo
na ordem de 37 milhões de
meticais.
Por outro lado, o contrabando das restantes quatro
viaturas e mercadorias de
fósforos de marca Pala-Pala do fabrico Sul-africano e

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
5,947.00
Valor colocado Tipo A
Taxa Média Ponderada
13.37%
Data última colocação
19-jan-22
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
n.a
Data última colocação
23,419.00
BT em Carteira
13.36%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.36%

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA
Valor

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Taxa

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

18,441.89
13.38%
12-jan-22

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
0.00
0.00
0.00
Público p/ Bancos
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

60,641.54
13.28%
19-jan-22

141,702.84
5,122.16

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-01-2022 A 31-01-2022)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13.25%
13.30%
5.30%

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

18.60%

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

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

GÁS DA BACIA DO ROVUMA

Hotel flutuante a caminho de Cabo
Delgado para projecto Coral Sul FLNG
UM hotel flutuante, baptizado com o nome de CSS Temis,
está a caminho da província
de Cabo Delgado, onde vai
alojar os trabalhadores contratados para a instalação da
plataforma flutuante de gás
natural liquefeito, Coral Sul
FLNG, na Área 4 da Bacia do
Rovuma.
A plataforma flutuante
chegou às águas moçambicanas no início do ano corrente
e aguarda, neste momento,

a emissão da licença de operação em conformidade com
o Regulamento de Licenciamento de Infra-estruturas e
Operações Petrolíferas.
Após a conclusão do processo, a plataforma será ancorada no fundo do mar, a
uma profundidade de 6.500
pés e, de seguida, conectada
ao gás natural.
A instalação será realizada pela companhia TechnipFMC, cujos trabalhadores

estarão acomodados no hotel
flutuante CSS Temis, ao abrigo de um contrato assinado
com a Nortrans companhia
fornecedora de navios offshore.
Segundo a Nortrans, o
contrato prevê o alojamento
de 400 trabalhadores por um
período de 200 dias, contados a partir de Fevereiro, para
a execução do projecto Coral
Sul.
Actualmente, o navio está

ancorado no porto da Cidade
do Cabo, na vizinha África do
Sul.
Segundo o cronograma,
o projecto Coral Sul deverá
começar a operar no segundo
semestre deste ano com capacidade de produção anual
de 3,4 milhões de toneladas
de Gás Natural Liquefeito.
A multinacional italiana
Eni é a operadora do projecto
Coral Sul, em representação
dos parceiros da Área 4, no-

meadamente a ExxonMobil,
CNPC, Galp, KOGAS e a pública moçambicana Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos.
O projecto Coral Sul colocará em produção consideráveis recursos do campo de
gás de Coral, descobertos pela
Eni em 2012, por meio de seis
poços com uma profundidade de cerca de 2 mil metros,
alimentados através de um
sistema totalmente flexível.
-(AIM).

Somoil entra na produção petrolífera
em águas profundas em Angola
A PETROLÍFERA angolana
Somoil adquiriu a totalidade
das acções do Bloco 14/14K,
localizado no “offshore” de
Angola, na bacia do Congo,
que conta com uma participação de 9 por cento da Galp
no grupo empreiteiro.
Segundo um comunicado da petrolífera angolana,
foi adquirida a totalidade

das acções do Bloco 14/14K
à Total Energies e INPEX Angola Block 14 Ltd, através da
Somoil 14 BV, uma transação
ainda sujeita à aprovação das
autoridades angolanas.
O Bloco 14 foi o primeiro bloco de águas profundas
(350-1100 metros) a entrar
em produção em Angola, em
1999, e “mantém reservas re-

manescentes significativas”.
Fazem parte do grupo
empreiteiro a filial da Chevron em Angola, Cabinda
Gulf Oil Company Limited
(CABGOC) com uma participação de 31% (operadora),
Sonangol P&P com 20%,
AB14BV com 20%, ENI com
20% e Galp com 9%.
“Este feito representa

um passo significativo para
a Somoil e para as empresas
angolanas do sector de Petróleo e Gás. A Somoil estará presente num importante
activo já em produção, em
águas profundas com um
histórico excelente, o que
faz parte da nossa estratégia
de crescimento”, afirmou
Edson R. Dos Santos, Presi-

dente da Comissão Executiva
da Somoil, citado no mesmo
comunicado.
A Somoil é uma empresa de Petróleo e Gás angolana, que opera actualmente
nas Associações FS-FST no
“onshore” e o Bloco 2/05 em
águas rasas, sendo ainda parceira não-operadora nos Blocos 2/05, 3/05, 4/05 e 17/06.

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 21 de Janeiro de 2022.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 016/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Janeiro
de 2022
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,18
5,49
4,18
1,45
3,61

4,26
5,60
4,26
1,48
3,68

4,22
5,55
4,22
1,47
3,65

555,60
78,19
27,42
167,20

566,68
79,75
27,97
170,53

561,14
78,97
27,70
168,86

11,59
50,47
9,96
9,97
9,63
85,76
7,13
6,88
69,26
71,66

11,82
51,48
10,16
10,17
9,82
87,47
7,27
7,02
70,64
73,09

11,71
50,98
10,06
10,07
9,73
86,62
7,20
6,95
69,95
72,38

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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............. 1.835,10000
Venda.............. 1.836,30000

3,2500000
0,4462900

%
%

Maputo, 24.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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EM CASO DE NOVO CICLONE

Autoridades preparadas
para rápida resposta

Assim é a Beira em caso de chuvas fortes

O

GOVERNO do distrito
da Beira, o Instituto
Nacional de Gestão e
Redução do Risco de
Desastres (INGD) e o
conselho municipal local afirmam estar criadas condições
para uma “resposta rápida e à
altura”, em caso de ocorrência

de um novo ciclone nesta urbe.
A garantia foi dada durante
a primeira reunião do Comité Operativo de Emergência
(COE), realizada esta semana
e que, entre outros pontos,
visava partilhar a situação no
período de emergência da presente época chuvosa e ciclóni-

ca.
De acordo com o administrador do distrito da Beira, José
Mutoroma, já foram criados
centros de acomodação transitórios e definitivos, enquanto
o INGD já fez o pré-posicionamento dos produtos alimentares e não alimentares na Esco-

la Secundária Mateus Sansão
Muthemba.
Reafirmou igualmente que
já foram revitalizados os Comités Locais de Gestão de Risco.
Por sua vez, o vereador
institucional do Conselho Municipal da Beira, José Manuel,
revelou que já existem rotas

indicadas para a evacuação da
população para os centros de
acomodação.
Além disso, José Manuel
afirmou que a sua instituição
já informou as autoridades dos
bairros o que se deve fazer em
caso de inundações provocadas pelo ciclone, que ainda não
há certeza se vai ou não atingir
o país.
“É um trabalho que está a
ser coordenado por equipas do
INGD e da organização japonesa JICA que nos tem apoiado
em situações de desastres naturais”, explicou.
Por outro lado, acrescentou
que as valas de drenagem estão
em condições para o escoamento das águas.
Por seu turno, o delegado
do INGD em Sofala, Aristides
Armando, também garantiu
que estão preparados para responder a eventuais inundações
na província.
Na ocasião, revelou que
41.286 famílias, o que corresponde a 206.430 pessoas, podem ser afectadas pelo ciclone
caso atinja a província de Sofala.
O delegado do INGD explicou que o cálculo do número de famílias que podem ser
afectadas pelo ciclone foi baseado nos agregados familiares
que se encontram expostos ao
risco de inundações e outras
vulnerabilidades.

INAM recomenda calma
O INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INAM) em Sofala
apela à população a manter-se
calma visto que não há certezas
se o ciclone irá ou não atingir a
província.
Segundo o delegado do
INAM, Achado Paiva, a depressão tropical que se formou
no Sudoeste do Oceano Índico
está a movimentar-se em direcção à costa Leste de Madagáscar, sendo prematuro dizer
se o fenómeno vai atingir a
costa moçambicana.
“Continuamos a monitorar
o fenómeno por isso apelamos
à população a manter-se calma
e a acompanhar os avisos oficias nos próximos dias”, reafirmou.
Entretanto, o governador
de Sofala, Lourenço Bulha, re-

comendou ao envolvimento
de todos os sectores de actividades, incluindo organizações
não-governamentais e outros
parceiros, para que a assistência às possíveis vítimas ocorra
sem sobressaltos e se possam
salvar vidas, caso tal se mostre
necessário.
Recordou que uma das
prioridades é a evacuação de
crianças, idosos e pessoas com
deficiência.
O encontro contou também com a presença de representantes das organizações não-governamentais,
comunicação social, Conselho Executivo Provincial,
Conselho de Representação
do Estado na Província, serviços provinciais e parceiros
de cooperação.

5

CIDADE DA BEIRA

Sábado, 22 de Janeiro de 2022

Três internados
com Covid-19

Hospital da Mulher onde se encontram internados doentes com Covid-19

TRÊS pessoas, de idades compreendidas entre os 30 e 50 anos, encontram-se internadas
no Hospital da Mulher 24 de Julho, na cidade
da Beira, uma das quais em estado grave após
terem testado positivo para o novo coronavírus.
O facto foi dado a conhecer ontem ao
nosso Jornal pelo médico-chefe da cidade da
Beira, Manuel Seco, indicando ainda que os
pacientes estão a receber tratamento intra-hospitalar e um acompanhamento clínico.
Manuel Seco revelou que nas últimas 24
horas as autoridades da saúde no distrito da
Beira testaram um total de 161 pessoas, entre
as quais, 22 acusaram positivo ao novo coronavírus e não houve registo de óbitos.
Ainda de acordo com o nosso entrevistado, actualmente cerca de 465 pessoas estão

em situação activa para a Covid-19, cumprindo o isolamento domiciliar e o protocolo sanitário imposto pelas autoridades da saúde.
Segundo o médico-chefe, os pacientes
que se encontram em isolamento domiciliário
apresentam sintomatologia leve a moderada,
e o sector tem estado a fazer o seu acompanhamento via “call center”.
Entretanto, Manuel Seco aproveitou a
oportunidade para apelar à população para o
cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, nomeadamente o uso da máscara,
distanciamento social e a lavagem frequente
das mãos.
Apelou igualmente a necessidade de os cidadãos afluírem em massa aos postos de vacinação contra a Covid-19, evitando assim contrair as formas mais graves da doença.

PERANTE PROVÁVEL CICLONE

Edil recomenda cautela
O PRESIDENTE do Conselho Municipal da
Beira (CMB), Albano Carige, recomendou aos
munícipes a prestarem atenção somente às
informações veiculadas pelos órgãos competentes e não às redes sociais relativamente à
provável ocorrência de um novo ciclone na
cidade.
Falando a jornalistas, Carige afirmou que
a edilidade está preocupada com informações segundo as quais um novo ciclone está
a caminho da cidade da Beira, pois os munícipes ainda estão traumatizados com o que
aconteceu em Março de 2019 com o ciclone
Idai.
“Queremos apelar às pessoas para manterem a calma e seguirem apenas as infor-

mações vindas das autoridades competentes
através dos órgãos de comunicação social”,
sublinhou o edil.
Apontou que a edilidade está a monitorar
a situação através dos Comités de Gestão de
Risco para minimizar o impacto negativo de
qualquer nova depressão tropical.
Referindo-se à possibilidade de inundações, apelou aos munícipes a evitarem depositar resíduos sólidos nas valas de drenagem
para não obstruir fluxo normal das águas.
E convidou as pessoas que insistem em
permanecer nas zonas de risco para que
abandonem esses locais porque a edilidade já
identificou, em todos os bairros, infra-estruturas seguras para abrigar a todos.

Autoridades dizem-se preparadas parta dar resposta
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FORMAÇÃO DE CICLONE NO ÍNDICO

Risco de cheias no
centro e norte do país

B

ACIAS hidrográficas das
zonas centro e norte do
país, nomeadamente
Zambeze, Búzi, Púngoè, Licungo, Ligonha,
Melúli, Montepuez, Messalo e
Mergarruma, poderão registar
incremento de níveis, podendo causar cheias moderadas a
altas e impactos em infra-estruturas sócio-económicas.
Segundo um comunicado da Direcção Nacional
de Gestão de Recursos Hídricos, esta situação resulta
das previsões avançadas pelo
Instituto Nacional de Meteorologia, que indicam a aproximação de um sistema de
baixas pressões, que poderá
atingir o Canal de Moçambique a partir de segunda-feira, associado a chuvas moderadas a fortes para as regiões
centro e norte do país.
Segundo o INAM, as províncias de Nampula, Zambézia
e Sofala poderão registar chuvas fortes, localmente muito
fortes (mais de 100 milímetros
em 24 horas), acompanhadas
de trovoadas severas e ventos
com rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.
Segundo Acácio Tembe,
do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), trata-se
da evolução de um sistema de
baixas pressões que se formou

COVID-19

País regista três óbitos
e 1453 recuperados
O NÚMERO de recuperados da Covid-19 no
país subiu para 198.303 com o anúncio ontem de mais 1453 curados. No mesmo dia, a
Saúde confirmou a morte de três pessoas por
esta doença e a infecção de 543 indivíduos
pelo Sars-CoV-2.
De acordo com o Ministério da Saúde
(MISAU), a maioria dos indivíduos que se
viram livres da infecção é da província de
Nampula, com 651 recuperados, seguida do
Niassa (199), Cabo Delgado (188), Tete (144)
e cidade de Maputo com 132.
Em relação aos óbitos, o comunicado do
MISAU explica que dois foram registados na
quinta-feira e outro a 17 de Janeiro, sendo
dois na cidade de Maputo e um na província
de Manica.
Com estes perecidos, cujas idades variam
de 38 e 70 anos, aumentou para 2149 o total de mortes por Covid-19 desde que o país
confirmou o primeiro caso positivo, em Março de 2020.

O MISAU esclarece ainda que as 543 novas infecções resultam de 4298 amostras
testadas em todo o país, o que equivale a
uma taxa de positividade de 12,6 por cento.
Destes, a província da Zambézia contribuiu
com 168 casos, a cidade de Maputo com 102,
Niassa com 60 e Inhambane com 42 episódios.
As estatísticas da Saúde mostram igualmente que, de quinta-feira para ontem, 17
pacientes foram internados devido a complicações ligadas à Covid-19, dos quais 10 na
cidade de Maputo.
No mesmo período, 18 pessoas receberam
alta hospitalar, sendo 12 na capital moçambicana, três no Niassa, dois em Inhambane e
um na província de Maputo. Neste momento, 127 doentes encontram-se actualmente a
lutar pela vida nos centros de tratamento da
Covid-19.
Assim, o país contabiliza um cumulativo
de 221.975 positivos e 21.519 casos activos.

Sector da Cultura e Turismo
focado na prevenção
As cheias podem vir a arrasar culturas

a leste de Madagáscar, a 16 de
Janeiro, que evoluiu para perturbação tropical.
As projecções indicavam
ontem que o sistema tem fortes possibilidades de atingir o
estágio de depressão tropical
(ventos até 80 quilómetros) a
partir de hoje, atingindo Ma-

dagáscar.
Igualmente, prevê-se que
o sistema atinja o Canal de
Moçambique amanhã, afectando a navegação marítima,
com ventos tempestuosos.
“Se atingir a costa moçambicana, é por causa das
águas superficiais do Canal de

Moçambique, que estão bastante quentes. Existe, por isso,
grande probabilidade de o sistema chegar a ciclone tropical,
mas é prematuro dizer que vai
afectar o nosso país”, disse.
Indicou que entre hoje e
amanhã provavelmente já esteja disponível uma estimativa

da trajectória.
Segundo o porta-voz,
quando começar a desenvolver-se para ciclone tropical,
será atribuído um nome. Sendo o primeiro sistema a formar-se na bacia do sudoeste
do Índico, poderá ter o nome
de Ana.

INHAMBANE

Mais trabalhadores por conta
própria descontam para o INSS
MAIS trabalhadores por conta própria, nomeadamente
fazedores de artes e cultura,
entre músicos, instrumentistas, dançarinos, cantores
e dançarinos, escultores, artistas plásticos, encenadores
e produtores de eventos, já
descontam
regularmente
para a Segurança Social na
província de Inhambane.
Por enquanto estão inscritas 23 pessoas, sendo que
15 descontam parte da sua
renda de forma regular para

Sábado, 22 de Janeiro de 2022

o Instituto Nacional da Segurança Social (INSS), garantindo assim o usufruto
dos benefícios que o sistema
oferece aos seus beneficiários, tanto os enquadrados
no regime de trabalhadores por conta própria (TCP)
como por conta de outrem
(TCO).
A entrada de artistas no
Sistema da Segurança Social
Obrigatória resulta de uma
campanha lançada pelo Governo, através dos sectores

do Trabalho e Segurança Social e da Cultura e Turismo,
visando garantir a sustentabilidade social deste grupo
no presente e no futuro.
A consciencialização é
feita em seminários de divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatória,
palestras, contactos pessoais, através dos meios de
comunicação social, entre
outros.
O INSS prevê inscrever
mais artistas, não apenas em

Inhambane, como também
noutras províncias.
Nesse sentido, o INSS
tem criado mecanismos de
facilitação para que os artistas consigam cumprir o seu
compromisso contributivo,
mesmo estando a passar por
dificuldades, um dos quais é
o pagamento antecipado.
Neste processo, segundo
uma nota do INSS, constataram-se alguns constrangimentos na inscrição dos
artistas, como a falta de li-

cenças de exercício de actividade, bilhete de identidade e NUIT por alguns deles.
Para colmatar a situação,
o INSS tem trabalhado com
outros sectores e actores.
Em paralelo, o INSS tem
recorrido a brigadas móveis
e constituído pontos focais
nas casas de cultura para
uma interacção permanente
com os visados, como forma
de consciencializá-los sobre
o seu futuro social e de suas
famílias.

O SECTOR da Cultura e Turismo na província de Maputo
vai intensificar a fiscalização
às estâncias turísticas para o
cumprimento das medidas
preventivas da Covid-19.
A medida visa assegurar
que o alívio das restrições,
como o alargamento do horário de funcionamento dos
restaurantes e bares, das cinco
às 21 horas, e reabertura das
praias, das cinco às 16, anunciado quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, no quadro da situação
de calamidade pública, não
propicie contágios na área tu-

rística.
O director provincial da
Cultura e Turismo, Ludgero
Gemo, apontou que foi criada
uma equipa multissectorial,
composta pelo sector, Direcção da Indústria e Comércio e
a Inspecção Nacional das Actividades Económicas, para
monitorar a lotação e observância do horário de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bar, bem
como das praias.
“Pretendemos, igualmente, criar comités para a gestão
das praias para que sejam locais seguros, sem aglomerados

e venda de bebidas alcoólicas”, disse.
Gemo afirmou que, com o
alívio das restrições no sector
do turismo, espera-se aumento do movimento de turistas
nacionais e estrangeiros, facto
que vai contribuir para a economia da província e melhoria
da receita dos próprios operadores turísticos.
“Esperamos ainda que,
neste período, mais estabelecimentos turísticos se licenciem para contribuir com receitas para o desenvolvimento
da economia da província”,
reiterou.

Descarte inapropriado de
máscaras ameaça a saúde

REVIMO investe na melhoria
da estrada Macia-Chókwè
POUCO mais de 2,2 mil milhões de meticais estão a ser
investidos na melhoria da
transitabilidade na estrada Macia-Chókwe, em Gaza, um dos
troços estratégicos na ligação
com os distritos do norte da
província, para o escoamento
da produção agrária e exploração do turismo cinegético
nos parques do Limpopo e de
Zinave.
As obras iniciaram em Outubro de 2021 e têm a duração
de doze meses, compreendendo o melhoramento do piso e
ampliação da faixa de rodagem, numa extensão de 60
quilómetros.
Os trabalhos estão a ser financiados pela Rede Viária de
Moçambique (REVIMO), que
detém a concessão da estrada
por vinte anos.
Ângelo Lichanga, presidente do Conselho de Administração da REVIMO, disse
que o troço estava totalmente
degradado e dificultava a circulação de pessoas e bens.
“Este é o troço mais degradado no conjunto dos que se-

Obras da estrada Macia/Chókwè a rimo satisfatório

rão intervencionados pela nossa instituição na província de
Gaza. Temos mais dois troços,
nomeadamente Macia-Praia
do Bilene, com 33 quilómetros,
e Chókwè-Macarretane, com
22 quilómetros de extensão”,
precisou.
Além da intervenção neste
conjunto, que totaliza 120 qui-

lómetros, referiu que a REVIMO, no âmbito da sua responsabilidade social, vai reabilitar
2,5 quilómetros em cada um
dos municípios por onde as estradas passam, nomeadamente
Bilene, Macia e Chókwè.
“A nossa instituição está
numa fase inicial, mas com
muitos projectos, e um deles é

a reabilitação desta estrada. O
que pretendemos é melhorar
a transitabilidade neste troço,
onde os automobilistas levavam muito tempo para chegar
ao destino”, disse, falando a
jornalistas pouco tempo depois
de visitar as obras.
Explicou que foram acautelados todos os aspectos

técnicos para garantir a durabilidade da estrada, daí que
o empreiteiro está a remover
a base anterior e a fazer uma
nova, mais robusta.
Por seu turno, Acácio Tembe, administrador-executivo
para o Pelouro Técnico, fez um
balanço positivo dos trabalhos
porque, apesar das chuvas, as
obras estão a um ritmo satisfatório.
“Neste momento estamos
próximos dos 10 por cento de
execução, que é o que tínhamos previsto. O cumprimento
dos prazos está garantido, mas
reiteramos que a qualidade é o
nosso foco”, indicou.
Arlindo Macie, presidente
da Associação dos Transportadores de Gaza, disse que a
empreitada é bem-vinda, pois
vai melhorar a circulação de
viaturas.
“Gastávamos muito com
a aquisição de peças sobressalentes. Com o término das
obras, vamos poupar dinheiro.
Nós, como operadores, aguardamos, com satisfação o término dos trabalhos”, disse.

O DESCARTE de máscaras na
via pública constitui um atentado à saúde humana assim
como à biodiversidade.
De acordo o ambientalista
Carlos Serra, o comportamento dos homens de consumo e
descarte em locais inapropriados de vários bens, incluindo
alimentos, está a influenciar o
descuido em relação às máscaras, que também são deitadas em qualquer lugar.
Para o ambientalista, há o
pensamento segundo o qual
o problema do lixo não é seu,
mas do governo. Este comportamento reflecte-se na
baixa consciência e défice de
educação ambiental.
“Ao deitarmos o lixo no
chão, causamos um dano
maior. Quando falámos de

máscaras na via pública, elas
juntam-se a outros resíduos
na vala de drenagem e impedem o livre fluxo das águas,
causando inundações”, disse.
Segundo Serra, a máscara,
quando chega ao mar, decompõe-se em microplásticos que
são ingeridos pelas espécies
marinhas e posteriormente
pelo ser humano.
Outro problema, acrescentou, é dos elásticos, que
está comprovado que têm um
efeito directo em alguma fauna marinha, mas também na
terrestre.
Por outro lado, o ambientalista frisa que a máscara
descartável, quando apanhada por alguém, pode ser um
veículo de transmissão da Covid-19 e de outras doenças.

“Há problemas também
de saúde pública associados
ao descarte da máscara. Dada
a sua aplicação, esta devia ser
tratada como resíduo biomédico, sendo objecto de tratamento especial, como os
resíduos produzidos nas unidades hospitalares, onde há
um regulamento que obriga
a fazer a sua correcta gestão,
mas fora das unidades o que
se produz de resíduos biomédicos já não tem tratamento”,
explicou.
Acrescentou que há uma
lacuna que é importante
preencher, o que passa pela
existência de locais específicos para o depósito da máscara, separada de tudo o que é
resíduo para que ela tenha um
tratamento específico.
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Chuvas criam cratera na estrada
que liga EN1 e Marrere

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

A

CRUZ VERMELHA

S chuvas que caem
com muita intensidade na cidade
de Nampula nos
últimos dias acabam de criar uma cratera
próximo da ponte sobre o
rio Muepelume, na estrada que liga EN1 e bairro de
Marrere-Expansão, asfaltada e inaugurada no dia 4
do mês em curso por Paulo
Vahanle.
Trata-se de uma via de
acesso com pouco mais de
um quilómetro de estrada
asfaltada construída pela
empreitada ZAC Construções, com um custo de 40
milhões de meticais.
A degradação, em menos de um mês, do revesti-

mento do piso desta estrada, segundo constatou a
nossa Reportagem, mostra
claramente que esta infra-estrutura, de capital importância para a vida dos
munícipes, não apresenta
a qualidade desejada.
Para inverter a situação, a edilidade mobilizou
alguns técnicos que estão
a trabalhar no terreno para
evitar que o pior aconteça
nos próximos dias.
Na inauguração da estrada, o presidente do
Conselho Municipal da
Cidade de Nampula, Paulo Vahanle, garantiu aos
munícipes que o revestimento do piso tinha uma
qualidade
tecnicamen-

te aceitável, porque a sua
execução contou com a
monitoria de fiscais formados na área de Construção Civil.
O empreiteiro ZAC
Construções garantiu no
mesmo acto que foi usado
um revestimento duplo na
asfaltagem da via e prometeu que a mesma teria
um tempo de vida de mais
de dez anos.
Vahanle disse que a intenção era de reabilitar e
asfaltar todos os três quilómetros da rodovia, mas
por insuficiência de fundos só se conseguiu metade. É que as obras contemplavam a construção
de uma ponte de raiz.

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
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)

EDM soma prejuízos
Mal foi inaugurada, a estrada que liga EN1 e o bairro de Marrere-Expansão tem uma cratera

SERNIC apresenta último
suspeito no incêndio da Migração
O SERVIÇO Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em Nampula apresentou ontem o último suposto
integrante do “grupo 6” que
teria ateado fogo à Direcção
Provincial da Migração no dia
5 de Dezembro do ano passado. A detenção do indivíduo
ocorreu na manhã de terça-feira, na sua residência.
“Os trabalhos que nós
fomos fazendo de investigação com os autores materiais
resultaram em informações
que davam conta de que o indivíduo que já procurávamos
foi ele quem teria levado os
contratados a partir do bairro
onde foram firmar o contracto até à Direcção Provincial
da Migração”, explicou fonte
da Polícia.
Os primeiros dados do
SERNIC indicavam que os indivíduos em causa teriam escalado a Direcção Provincial
da Migração, abriram as portas, entraram no gabinete do

A ELECTRICIDADE de Moçambique
(EDM) na província de Nampula
está a registar prejuízos financeiros
graves devido a ligações domiciliárias clandestinas, vandalização e
roubo de equipamentos, sobretudo
nos bairros da capital provincial.
A EDM reporta que, somente no
ano passado, devido à vandalização
de postos de transformação, ligações clandestinas, roubo de cabos,
entre outros actos, os prejuízos foram de cerca de 17 milhões de meticais.

O director da área de Serviço ao
Cliente de Nampula, Eduardo Pinto,
que revelou a informação, apelou à
população para se manter vigilante
e denunciar todos os casos de ligações clandestinas de corrente eléctrica e roubo de material da empresa.
“É só para ver que com 17 milhões
de meticais nós podíamos montar
um sistema eléctrico constituído
por quatro postos de transformação
e era suficiente para alimentar cerca
de 1200 clientes”, sublinhou Pinto.

Contudo, a empresa está a desencadear uma campanha de sensibilização às comunidades para
desmascararem os funcionários da
EDM envolvidos nos esquemas de
roubo e vandalização de infra-estruturas eléctricas.
A fonte explicou que, no ano
passado, um cidadão perdeu a vida
num dos bairros da cidade de Nampula quando tentava, sem sucesso,
vandalizar cabo eléctrico para estabelecer uma ligação clandestina
numa residência

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE BEIRA GRAIN TERMINAL, SA
Nos termos dos números três e quatro do artigo vinte e um do Pacto Social da Sociedade, são,
por meio desta, convocados os Accionistas da Beira Grain Terminal, SA, Sociedade registada na
Conservatória do Registo das Entidades Legais da Beira, sob o número 8364, a folhas 197 do Livro
C-12, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ter lugar no dia 23 de Fevereiro de 2022,
às 9.00 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

director e depois do incêndio
simularam um cenário que
pudesse despistar as investigações.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO
1ª SECÇÃO CÍVEL
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Pelo Venerando Tribunal Supremo, na 1ª Secção Cível
correm seus devidos e legais termos uns Autos de
Revisão e Confirmação de Sentença Estrangeira, nº
10/2020, pendentes na 1ª Secção Cível deste Tribunal,
em que é requerente Ernestina Januário Angalia
Nkavine e requerido Agostinho Focas Nkavine, este
com última residência conhecida na República Federal
da Alemanha, cidade Kirchberg, Av. Simmemer Strabe,
nº 42, casa nº 55481, telemóvel +491 5209843177,
actualmente em parte incerta, nos termos do nº 1 e 4 do
artigo 245º do Código do Processo Civil é este requerido
citado, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa a
correr finda a dilação de 30 (trinta) dias, contados da
data da segunda e última publicação do presente anúncio,
deduzir a sua oposição, querendo, ao pedido formulado
pela requerente acima identificada, nos termos do
artigo 1098º do CPC, cujo duplicado da petição inicial
encontra-se na Secção Cível deste Tribunal, onde poderá
ser levantado, dentro das horas normais de expediente,
sob cominação de, não o fazendo, os autos prosseguirem
seus termos até final à sua revelia.
Maputo, aos 21 de Setembro de 2021
A Juíza Conselheira
Matilde A. M. Maltez de Almeida
A Secretária Judicial
Graciete V. Muchanga
24

Ponto Um: Boas vindas e abertura da reunião pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
Ponto Dois: Questōes estatutárias: confirmação de quórum, declaração de interesses, justificação
de ausências;
Ponto Três: Aprovação da Ordem de Trabalhos;
Ponto Quatro:
Apresentação, aprovação e assinatura da acta da última Reunião da Assembleia
Geral;
Ponto Cinco: Questōes emergentes da última Reunião da Assembleia Geral;
Ponto Seis: Apresentação do Relatório sobre a revisão de operações, status dos projectos de
capital em andamento e previsão de desenvolvimentos futuros;
Ponto Sete: Apresentação e discussão sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes
ao ano findo a 30 de Setembro de 2021;
Ponto Oito: Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstraçōes Financeiras
referentes ao ano findo a 30 de Setembro de 2021. Apresentação e discussão sobre as recomendações
do Conselho de Administração à Assembleia Geral relativamente à aprovação das Demonstraçōes
Financeiras e alocação de resultados;
Ponto Nove: Revisão da taxa de câmbio para o orçamento de 2022;
Ponto Dez: Aprovação dos bónus de desempenho;
Ponto Onze: Quaisquer outros assuntos;
Ponto Doze: Data da próxima reunião;
Ponto Treze: Encerramento da reunião.
Os instrumentos de mandato devem ser outorgados na forma de Carta de Representação
ou Procuração, consoante sejam emitidos por pessoas colectivas ou por pessoas singulares,
respectivamente, dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e endereçados à sede da
sociedade com, pelo menos, um dia de antecedência relativamente à data da realização da reunião.
Os documentos a serem analisados na reunião estão disponíveis a partir da data da publicação
da presente Convocatória e poderão ser levantados na sede da Sociedade.
Beira, aos 21 de Janeiro de 2022
O Presidente do Conselho de Administração
Christopher Boughton
974
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Nampula destaca restauração
da segurança em Cabo Delgado

C

IDADÃOS entrevistados em Nampula a propósito dos dois anos do
segundo mandato do Presidente
da República destacaram como
grande marco a restauração da
segurança nas zonas afectadas pelo ter-

rorismo. Este facto permitirá o regresso
das populações aos seus lugares de origem e o recomeço das suas actividades
normais, contribuindo deste modo para
o desenvolvimento da província de Cabo
Delgado e, por esta via, do país.

Perseguir terroristas
até à sua liquidação
O COMBATENTE da luta de
libertação nacional Alexandre Sitaube explicou que,
além da província de Cabo
Delgado, nas províncias de
Manica e Sofala, a população
está a retomar a vida normal,
depois que a autoproclamada Junta Militar da Renamo
perdeu terreno em consequência do assassinato do
seu chefe, Mariano Nhongo,
pelas FDS.
Situabe lembrou que,
antes da morte de Mariano
Nhongo, a circulação de pessoas e bens na Estrada Nacional Número 1, bem como na
Número 6, estava condicionada, mas graças à inteligência e perseverança do Chefe
do Estado as populações da
região centro, mais concretamente das províncias de

Alexandre Sitaube

Manica e Sofala, já podem
viver em paz e em segurança.
“Os terroristas estão em
debandada e já estão a ata-

car na província do Niassa.
Por isso, a perseguição a eles
deve continuar até à sua liquidação”, defendeu.

Os entrevistados saudaram as intervenções das tropas conjuntas da SADC,
do Ruanda e das Forças de Defesa e Segurança (FDS) na perseguição aos terroristas, o que resultou na recuperação de
zonas que haviam sido ocupadas pelos

bandidos, que depois de sofrerem pesadas baixas no campo de batalha, incluindo o aniquilamento dos seus principais chefes, estão agora em debandada
e a esconder-se nas matas da província
do Niassa.

Covid-19 continuou
entrave
PARA Ernesto Chitsumba,
trabalhador reformado do
Banco de Moçambique,
a pandemia da Covid-19
continuou um entrave aos
esforços do Presidente Filipe Nyusi de concretizar
com sucesso muitos dos
planos e programas concebidos para execução
nos primeiros dois anos
do seu mandato.
Sublinhou que, além
da Covid-19, o terrorismo em Cabo Delgado foi
outro obstáculo à implementação com sucesso
dos planos e programas
previstos. Ressalvou, porém, que graças à diplomacia do Chefe do Estado, os países da região e
o Ruanda, no âmbito do
acordo de cooperação bilateral entre os dois Es-

Ernesto Chitsumba

tados, estão neste momento a apoiar Moçambique na
luta contra o terrorismo.
Observou, porém, que o combate ao terrorismo requer envolvimento de todos os moçambicanos, sem
distinção.

Edson Machado

Necessário
melhorar
as condições
de ensino
EDSON Machado, professor da
Escola Secundária de Nampula e empreendedor, afirmou
que, apesar dos feitos em várias
áreas, há muito ainda por resolver, por exemplo, no sector
da Educação, onde é necessário apetrechar as escolas com
mais carteiras.
Trata-se duma aposta que,
conforme defendeu o entrevistado, devia continuar a ser
concretizada no âmbito da
“Operação Tronco”.
“Vimos algumas carteiras
feitas no âmbito desta operação e alocadas a algumas zonas
dos distritos e em processo de
expansão, e houve melhorias”,
disse Machado.
O combate ao absentismo escolar dos professores,
resultante da implantação de
agências bancárias em quase

todos os distritos do país, através do programa “Um Distrito,
Um Banco”, segundo afirmou,
consta das grandes realizações
e ganhos dos dois anos do segundo mandato de Filipe Nyusi. Edson Machado também
se referiu à chegada ao país da
plataforma flutuante para a exploração do gás natural como
um grande ganho do Chefe do
Estado. O alargamento do programa Sustenta a todo o país e a
contratação de mais extensionistas, de acordo com a fonte,
estão a dinamizar a produção
de alimentos e a melhorar a
renda das famílias.
Apelou para que o Presidente da República se concentre ainda mais, nos próximos
três anos, no combate à corrupção, um mal que descredibiliza o país.

Muito ainda pode ser feito
MARIA da Costa, agente económica, pediu que nos próximos três anos o Presidente Filipe Jacinto Nyusi centre as suas
atenções, entre outras áreas, no alargamento da rede de infra-estruturas hospitalares em algumas regiões do país onde
há carência destes empreendimentos.
Disse, aliás, esperar que a iniciativa
presidencial “Um Distrito, Um Hospital”
catapulte ainda mais a prestação de cuidados de saúde às populações, especialmente no norte do país.
“Não faz sentido que as pessoas percorram longas distâncias para ter acesso
a um posto ou mesmo centro de saúde”,
afirmou.
Costa defendeu igualmente a melhoria dos salários dos funcionários e agentes de saúde.

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em
geral que, no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas,
haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 22 e 23 de Janeiro
( Sábado e Domingo) do corrente ano, nos seguintes locais e horários:

Sábado, dia 22/01/2022
Província de Sofala
Maria da Costa

PUBLICIDADE

Das 05:00 às 08:00 horas, devendo afectar o Distrito de Marromeu e a Açucareira de Marromeu.

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

Domingo, dia 23/01/2022
Província de Zambézia
Das 03:00 às 05:00 horas, devendo afectar a Província da Zambézia, exceptuando os Distritos
de Mopeia, Luabo, Morrumbala e Derre e as Localidades de Chimuara e Nzero.
Província de Nampula
Das 03:00 às 05:00 horas, devendo afectar os distritos de Moma, Larde e parte do distrito de
Malema.
Província de Niassa
Das 03:00 às 05:00 horas, devendo afectar a Província de Niassa.
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser consideradas como estando permanentemente em tensão.
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das zonas acima indica-

das, assim como para o público em geral, a EDM endereça sinceras desculpas.

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

Maputo, 22 de Janeiro de 2022
Iluminando a Transformação de Moçambique

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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COMBATE AO TERRORISMO

O inimigo deve ser
escorraçado de Mecula

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE JANGAMO
----//---SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO
FOTO DO GABINETE DE IMPRENSA DA PRESIDÊNCIA

Por Despacho de 13 de Janeiro de 2022 do Excelentíssimo Senhor Administrador do
Distrito de Jangamo está aberto o Concurso de Ingresso, por nomeação, nas carreiras de
Docente N4, N3 (via substituição) e N1, nos termos do n° 2 do artigo 1 do Decreto n.º
5/2006, de 12 de Abril a conjugar com o artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e
Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, no período de 30 dias,
contados a partir da data da publicação do presente aviso no jornal.
São candidatos para este concurso os graduados nos diversos subsistemas de formação de
professores ministrados nas Instituições de formação Psicopedagógica.
Vagas disponíveis a contratar:
 Docente N4
Inglês-3 vagas
Regular-12 vagas

O

 Docente N3

Comandante-Chefe das FDS quer ver Mecula livre dos terroristas, por isso exige mais bravura

PRESIDENTE da República disse ontem,
no Niassa, que mais
companhias
serão
enviadas para outros
distritos da província para fazer face à ameaça do terroristas
que, há alguns meses, protagonizam ataques a alvos públicos
e privados no distrito de Mecula.
Filipe Nyusi falava perante
uma companhia de Forças Especiais destacada para proteger
a população, na sua visita de
dois dias à província do Niassa, onde garantiu que ninguém
deve abandonar as suas terras,
mas sim estas devem ser defendidas pelo Exército.
Na mesma ocasião, o Chefe
do Estado deixou uma mensagem clara para a população se
manter vigilante, e os militares devem proporcionar maior
protecção, pois “ninguém se
deve preocupar em despovoar
Mecula”.
“Não podemos abandonar
Mecula porque amanhã abandonaremos Chimbunila, Sanga
ou a fronteira de Matchedje, de
onde o adversário tenta passar.
Estivemos ontem (quinta-feira)

em Metangula para compreender o cenário”, disse Nyusi,
acrescentando que quando se
enviou a Força Especial àquele
local ficou clara a missão de se
juntar a mais sensibilidades no
terreno.
De acordo com o PR, já se
sabia que o inimigo se movimentava para Mecula porque
tinha feito vários distúrbios,
“mas por causa da vossa bravura no terreno e dos vossos
colegas das Forças Armadas o
inimigo recuou, contudo não
significa que terminou a vossa
missão”.
“Este é um sinal de que, a
qualquer momento, pode surgir em qualquer canto deste
território. Então, vocês estão
mais do que nenhuma outra
companhia em contacto directo com o inimigo, a qualquer
momento. Por isso, estamos
aqui para ter mais sensibilidade
do que o inimigo fez e como é
que a população deste distrito
se encontra”, disse o Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e
Segurança (FDS).
De acordo com Nyusi, não
existe nenhum interesse de

deslocar a população de Mecula
porque com o movimento que
o terrorista faz “implicaria deslocar este país para outro lado,
deslocar as árvores, animais, as
nossa casas, os rios e tudo o que
Moçambique possui, e isso não
deve e não vai acontecer”.
Disse que a companhia das
Forças Especiais não possui
quartel, o seu quartel e esquadra é onde está o inimigo.
“Os nossos colegas da inteligência têm estado a perseguir o inimigo e a fornecer
informações. Mais uma vez,
devo dizer que não são a força
da defesa, mas sim da ofensiva, porque quando estão na
defensiva muitas vezes podem
sofrer baixas, mas quando estão na ofensiva é o inimigo que
não se posiciona e é o que está a
acontecer depois do vosso trabalho”, observou Filipe Nyusi,
acrescentando que o desejo é
que continuem com a mesma
postura, aperfeiçoando mais a
estratégia. Informou ainda que
já deu instruções aos respectivos comandos para estarem
sempre presentes no terreno
para compreender o que estão
a fazer, como estão e como vi-

vem.
Disse que não é por acaso
que o inimigo escolheu Mecula.
É porque conhece os caminhos
de fuga, porque depois do trabalho efectuado em Cabo Delgado saiu em debandada. “Não
queremos que o inimigo sinta
que Niassa é espaço viável para
ele fugir, deve ser exactamente
o contrário”.
De acordo com o Chefe do
Estado, a característica dos terroristas é de destruição, mas
devem ter a resposta que merecem. Disse que, na quinta-feira, tentaram provocar danos
em Nangade, em Cabo Delgado,
mas tiveram a resposta à altura
e é o que se espera em Mecula,
tendo alertado os jovens para
não deixarem entrar o inimigo.
“Coragem, disciplina, bravura e precisão! Não percam
tempo com aquilo que não traz
solução, para ver se se resolve
o problema em pouco tempo.
Grande parte dos que estão
aqui são da Força Especial, que
não foi treinada para combater
por muito tempo, mas sim resolver o problema e depois deixar a força normal no terreno”,
exortou.

OJM afina a máquina rumo ao II Congresso

 Docente N1
Ensino de Matemática: 2 vagas
Ensino de Química: 1 vaga
São requisitos de candidatura os seguintes:
a) Idade não inferior a 18 anos;
b) Possuir a nacionalidade moçambicana;
c) Possuir a Formação Psicopedagógica;
d) Situação Militar regularizada;
e) Não ter sido expulso no Aparelho do Estado ou aposentado;
f) Possuir sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na
Administração Pública;
g) Não ter sido condenado à pena de Prisão Maior, prisão por crime contra segurança
do Estado, por crime desonroso e por outro crime manifestamente incompatível
para o exercício de funções na Administração Pública;
h) Disponibilidade para trabalhar em qualquer escola do distrito.
Os requisitos acima descritos serão comprovados pelos seguintes documentos cuja
entrega é obrigatória no acto da candidatura:
 Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de
Jangamo (reconhecido pelo Notário);
 Declaração do candidato sob compromisso de honra (reconhecida pelo Notário);
 Fotocópia do BI (autenticada) ou Certidão de Nascimento (autenticada);
 Certificado de Habilitações (autenticado);
 Curriculum Vitae (Assinado e com a data actualizada);
 Documento de atribuição de NUIT;
 Documentos que comprovem a composição do agregado familiar;
Os candidatos apurados deverão entregar ainda os seguintes documentos:

FOTO DO ARQUIVO

OS preparativos para o II Congresso da Organização da Juventude Moçambicana (OJM)
estão a ganhar forma mais expressiva com a conclusão das
fases preliminares que consistiram na revitalização dos órgãos
de base em todo o país.
O gabinete central de preparação do II Congresso, reunido em Maputo na quinta-feira,
concluiu que as condições estão criadas para a realização das
conferências provinciais que
irão eleger os novos secretariados a este nível, cujas candidaturas estão a ser submetidas de
15 até 30 deste mês.
Além de escolher os órgãos
sociais nas províncias, as conferências que vão acontecer
entre os dias 10 e 20 de Fevereiro vão eleger delegados ao
congresso convocado para 30
de Março a 2 de Abril, na cidade
de Nampula.
A secretária-geral da OJM,
Anchia Talapa, disse que o gabinete central de preparação
do II Congresso constatou que
todos os passos foram dados
e os órgãos de base, desde os
núcleos, círculos, zonas e distritos, foram reorganizados,
estando aptos a cumprir a sua
missão.
Esta organização social da
Frelimo está a preparar-se para
melhor dignificar o partido e
criar bases para que se continue

3 vagas (por substituição)

 Certidão de Registo Criminal;
 Declaração de Provimento Militar com situação militar regularizada;
 Atestado Médico
NB: Os interessados deverão apresentar as suas candidaturas no Serviço Distrital de
Educação, Juventude e Tecnologia na Repartição de Recursos Humanos, no horário
normal de expediente.
Critérios de apuramento

OJM prepara festa do II Congresso previsto para este ano em Nampula

a promover o bem-estar da
população, em particular dos
jovens que lutam para superar
a falta de emprego e habitação
condigna.
“A OJM está a trabalhar focada nos objectivos do partido
Frelimo e da organização. Com
a conclusão da revitalização
dos órgãos de base, sentimos
que estamos preparados para
ir às conferências provinciais
mais fortes, onde serão definidas as linhas rumo ao congresso, que é um momento de festa
para a juventude”, disse Achia
Talapa, para quem os jovens

estão engajados e focados para
os planos nacionais.
Conforme disse, a juventude é sensível a todos os fenómenos que dizem respeito
à nação moçambicana e está
preocupada com a instabilidade no norte do país, razão pela
qual os jovens estão na linha da
frente de combate ao terrorismo nas fileiras das Forças de
Defesa e Segurança (FDS).
Disse que os problemas da
Covid-19 preocupam a juventude porque afectam a economia nacional e muitos planos
ficam adiados, o que leva a or-

ganização a incentivar iniciativas colectivas e individuais de
geração de renda para superar
a falta de emprego.
Anchia Talapa exortou todos os jovens a abraçarem a
causa nacional, e uma das formas de demonstrar o seu sentido patriótico é participar na
campanha de recenseamento
militar que decorre até dia 28
de Fevereiro. Recordou que,
neste processo, são chamados
jovens entre 18 e 35 anos, de
modo a participar na defesa da
pátria, cumprindo assim o seu
dever cívico e de cidadania.

O apuramento obedece ao critério de precedências da nota resultante do somatório de
75% da média de conclusão de nível e 25% da nota da prova escrita.
Em casos de empate recorrer-se-á ao estabelecido na alínea a) do nº 2 do artigo 54 do
Decreto nº 65/98, de 3 de Dezembro.
Jangamo, aos 21 de Janeiro de 2022
O Director do Serviço Distrital
Teixeira Guigalamuga Chamusso
(Especialista de Educação)
16

Acesse: PUBLICIDADE
https://t.me/Novojornal
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Mantenha-se informado sobre a actualidade nacional e internacional
TABELA DE PREÇOS DE ASSINATURAS DOS JORNAIS FISÍCOS
__________________________________________________

/
Entrega ao Domicílio

Entrega ao Domicílio

Ano
10.536, 00 MT

Semestre

Trimestre

5.269, 00 MT

2.633, 00 MT

Ano
3.120, 00 MT

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano
9.484, 00 MT

Semestre

Trimestre

1.560, 00 MT

780, 00 MT

Levantamento
nos
balcões
dada
Sociedade
dodo
Notícias
Levantamento
nos
balcões
Sociedade
Notícias

Semestre

Trimestre

4.742, 00 MT

2.372, 00 MT

Ano
2.340, 00 MT

Semestre

Trimestre

1.170, 00 MT

585, 00 MT

TABELA DE PREÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE JORNAIS DIGITAIS
__________________________________________________

Anual

5.746, 00 MT

Anual

1.872, 00 MT

Semestral

2.874, 00 MT

Semestral

936, 00 MT

Trimestral

1.436, 00 MT

Trimestral

Mensal

478, 00

Mensal

156, 00 MT

Quinzenal

239, 00 MT

Semanal

27, 00

Semanal
Diária

119, 00 MT
18, 00

MT

468, 00 MT

MT

MT

Compromisso com os factos!
Mais informações: +258 21427061 | +258 84 9104321
publicidade@snoticias.co.mz | info@snoticias.co.mz

Termos e condições aplicavéis
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE MANICA
CARTÓRIO NOTÁRIAL DE CHIMOIO

EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE JAIROSSE VASCO PERY

ANÚNCIO

____ Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia dezanove de
Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sete a oito do livro de notas para
escrituras diversas número 01/2022, do Cartório Notarial de Chimoio, a cargo
de NOÉ JOSE PENETE, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JAIROSSE VASCO
PERY, de vinte e quatro anos de idade, falecido no dia vinte e dois de Junho de
dois mil e vinte e um, com a sua última residência habitual na cidade de Pemba, no
estado que era solteiro, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição
da sua última vontade .-------------------------------------------------------------------------------------------------____Na referida escritura foi declarada como única e universal herdeira, sua
mãe, FÁTIMA VASCO CHARLES, solteira, maior e residente nesta cidade de
Chimoio.----------------------------------------------------------------------------____Certifica-se ainda que na referida escritura foi declarado que não existem
outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada herdeira ou com ela
possam concorrer a esta sucessão. ---------------------------------____Está conforme.

Africa Great Wall Mining Development Co Limitada, empresa vocacionada na exploração mineira, sedeada
na Cidade de Quelimane, vem por este meio anunciar pretende contratar uma Empresa de prestação de
serviços de Limpeza e Lavoura a serem efectuados no Distrito de Inhassunge, com um total de 101 hectares
distribuidos nas seguintes localidades : Mocupia (11); Gonhane (15) e Bingagira (75); terras estas que a
posterior serão alocadas à famílias reassentadas de Olinda.
As candidatas deverão aproximar aos escritórios da Africa Great Mining Development Co Lda. sitos na
Avenida 7 de Setembro, Bairro da Liberdade, Doca Seca – Quelimane – Zambézia para mais informações.
O período de validade das candidaturas será de dez (10) dias, a partir da data da publicação do anúncio.
Para mais informações poderão contactar a partir dos seguintes nºs: 86-8100534/86-0458724

Cartório Notarial de Chimoio, aos 19 de Janeiro de 2022
O NOTÁRIO
Noé José Penete
6

Quelimane, aos 20 de Janeiro de 2022
O Director-Geral
Hefeng Dong

CONSELHO AUTÁRQUICO DA VILA DE MAGANJA DA COSTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
=UGEA=

113

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do Concurso
abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto do concurso

Selecção
Nº 01/CMVMC/
UGEA/
Baseada na
CONSULT/
Qualidade e
PDUL/2021
no Preço

Serviços de
Consultoria de
Estudos e Projecto
Executivo para
Construção de um
Pavilhão para venda
de produtos diversos
e Construção de
Sanitário Público no
Centro de Saúde de
Namurrumo

Concorrente
Adjudicado

Valor da
Proposta

APOSTILA DO ANÚNCIO
CONCURSO Nº 47H000141/DPOPS/ CP/01/UGEA-DAAS/2022
Em aditamento ao anúncio publicado no jornal “Notícias” do dia 19 de Janeiro de 2022, nos termos do
número 4) do artigo 33 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, vimos pela presente informar à V. Excia a
alteração do anúncio do concurso nos seguintes termos:

CAMBO
MARQUEZA
ENGENHEIROS
CONSULTORES 450.000.00MT
E ASSOCIADOS,
LDA

Maganja da Costa, aos 21 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE SOFALA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

31

1. Referente a divisão do objecto do concurso por lotes;
Referência do
concurso

Data e Hora
de Abertura

Objecto do concurso

Construção e reabilitação de
sistemas de abastecimento de
47H000141/ CP/01/ água, sanitários e sistemas de
2022 – Lote I
gestão de resíduos sólidos nos
Centros de Saúde dos Distritos
de Dondo (3), Muanza (2)

18/2/2022
pelas 10.30
horas

Construção e reabilitação de
sistemas de abastecimento de
água, sanitários e sistemas de
47H000141/ CP/01/
gestão de resíduos sólidos nos
2022 – Lote II
Centros de Saúde dos Distritos
de Gorongosa (1), Caia (3) e
Cheringoma (2)

18/2/2022
pelas 11.30
horas

3. As datas e os locais da visita de obra;
Distrito
Data
Hora
Gorongosa
31 de Janeiro de 2022
10.00 horas

INVESTIMOC, SA
Avenida Julius Nyerere, número 4, Maputo
Capital Social cinco milhões de Meticais– NUIT 401265341
Matriculada na Conservatória de Registo das Entidades Legais sob o n.º 101520153

CONVOCATÓRIA
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias são convocados os accionistas da
Sociedade INVESTIMOC, SA para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar na
sede da sociedade sita na Avenida Julius Nyerere, número 4, em Maputo, no próximo dia 23
de Fevereiro de 2022, pelas 10.00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Primeiro: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço, contas e o parecer do Fiscal
Único relativos ao exercício de 2021; e
Ponto Segundo: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
Poderão participar na Assembleia Geral todos os accionistas que, até dois dias antes da
data marcada para a respectiva reunião da Assembleia, disponham de acções averbadas
ou registadas em seu nome nos livros da Sociedade, depositadas na sede social ou ainda
em instituições bancárias, devendo tais registos, depósitos ou inscrições ser certificados
mediante cartas dessas instituições que identifiquem as acções em causa e o seu possuidor e
que sejam recebidas na Sociedade dentro do mesmo prazo acima estabelecido. A cada acção,
nas condições supra referidas, corresponde um voto.

Caia

1 de Fevereiro de 2022

Cheringoma

1 de Fevereiro de 2022

Muanza
Dondo

Alvará

Garantia
Provisória
(Meticais)

5ª Classe,Categoria
I- Subcategoria 1ª,
200.000,00MT
3ª-9ª, 12ª-14ª, VISubcategoria 6ª

5ª Classe,Categoria
I- Subcategoria 1ª,
3ª-9ª, 12ª-14ª, VI- 200.000,00MT
Subcategoria 6ª

Local do Encontro
Centro de Saúde de Canda

7.30 horas
15.00 horas

SDPI Caia
Centro de Saúde de Inhamitanga

2 de Fevereiro de 2022

10.00 horas
13.00 horas

Centro de Saúde de Nsiticulo e Nhasato

4 de Fevereiro de 2022

8.00 horas

SDPI Dondo

8. Data da entrega e abertura das propostas;
As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, deverão ser entregues na UGEA da
Direção Provincial das Obras Públicas de Sofala (DPOPS), na cidade da Beira, até às 10.00 horas (Lote I)
e 11.00 horas (Lote II) do dia 18 de Fevereiro de 2022. A abertura das propostas terá lugar a partir das
10.30 horas (Lote I) e 11.30 horas (Lote II) do dia 18 de Fevereiro de 2022, no endereço acima indicado.
A abertura das propostas é pública e será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes
que queiram assistir este acto.
9. O dia do anúncio do posicionamento
O anúncio do Posicionamento dos concorrentes será no dia 7 de Março de 2022, na Sala de Reuniões da
DPOP Sofala, às 14.00 horas.
Todas as demais informações e condições do anúncio do Concurso permanecem inalteradas.
Beira, aos 20 de Janeiro de 2022
O Director Provincial
Orlando Jequecene Francisco
(Insp. Superior Adm.)

Nos termos da Lei, serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social e a partir da
data da publicação desta convocatória, os elementos de informação preparatória previstos.

5

20 de Janeiro de 2022

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Filipe Manuel Cavaco Bismarck

EM PRIMEIRA MÃO
695

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

Acesse: https://t.me/Novojornal
CABO DELGADO EM FOCO
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Estrada Metoro-Montepuez Escolas voltam
a
abrir
depois
dos
em reabilitação

Arrancou há dias a reabilitação de alguns troços da estrada Metoro-Montepuez

I

NICIOU nos primeiros dias
deste mês a reabilitação
da estrada Pemba-Montepuez, concretamente no
troço Metoro-Montepuez,
numa extensão de cerca de 110
quilómetros, cuja plataforma
se encontra severamente danificada, com buracos que dificultam o trânsito rodoviário.
De acordo com o delegado da Administração Nacional
de Estradas (ANE) em Cabo
Delgado, Jeremias Mazoio, as
obras, que vão durar três me-

ses, custarão ao Estado cerca de
171 milhões de meticais.
Mazoio disse estar ciente de
que as chuvas poderão perturbar os trabalhos, mas garante
que a ANE trabalhará com o
empreiteiro de modo que este
acelere o passo e os prazos sejam cumpridos e com a qualidade exigida.
Referiu que não é toda a
extensão dos cerca de 110 quilómetros que se encontra danificada, explicando que há
secções mais críticas que ou-

tras. Entretanto, “mesmo nas
secções que parecem não estar
danificadas iremos avaliar se há
necessidade de mexer porque,
aos olhos, podemos pensar que
está tudo bem quando, na verdade, há problemas”.
Por outro lado, Mazoio pediu calma aos automobilistas
que usam esta rodovia, referindo que as dificuldades por
que passam actualmente serão
brevemente ultrapassadas, ao
mesmo tempo que apela à observância dos limites de car-

ga para as viaturas que por ali
transitam.
“Principalmente os camiões que transportam madeira não têm respeitado o peso
recomendado, mesmo havendo indicações claras sobre isso.
O desrespeito das indicações
da ANE tem acelerado a danificação das estradas, e isso
prejudica todos. Não podemos
continuar a ter gente que, de
forma deliberada, destrói estradas e pontes por excesso de
carga” - indicou Mazoio.

O início da reabilitação do
troço Metoro-Montepuez alegra os automobilistas que usam
esta rodovia, pois o estado em
que se encontra acelera a danificação das viaturas. Custódio
Juma, automobilista que falou
ao “Notícias”, disse que era
insuportável conduzir naquela
via.
“É um troço em que a gente
perde muito tempo. Aqui escolhem-se os melhores buracos.
Nos tempos, quando a estrada
estava boa, era possível andar em 30 minutos, mas agora
perdem-se aqui cerca de duas
horas. Mesmo assim, chega-se ao destino, mas com o carro já com problemas de molas.
Há necessidade de reabilitar e
terminar em tempo recorde” referiu Juma.
Refira-se que a ANE está em
prontidão para intervir a qualquer momento em situações
de corte de rodovias devido às
chuvas que continuam a cair
um pouco por toda a província
de Cabo Delgado. “Felizmente,
até este momento não temos
registo de qualquer corte, mas
estamos preparados para intervir se isso acontecer”, disse
o delegado da ANE.
Segundo a fonte, a sua
instituição já tem um plano
de contingência, orçado em
cerca de 180 milhões de meticais, para serem usados neste
período chuvoso em obras de
emergência. “Não estou a falar de um fundo disponível,
estou a dizer que o plano tem
este orçamento que poderá ser
disponibilizado em caso de necessidade”, explicou Jeremias
Mazoio.

MESMO CONDENADO PELO TRIBUNAL

Secretário permanente
de Mecúfi continua em funções
GULHERME dos Santos, secretário permanente
(SP) do distrito de Mecúfi, julgado e condenado
pelo Tribunal Provincial de Cabo Delgado em Junho do ano passado, continua a representar o Estado neste ponto da província, volvidos mais de seis
meses depois da decisão judicial.
O Tribunal Provincial de Cabo Delgado condenou Guilherme dos Santos, na companhia de Maria
Nhaluvilo, na altura directora provincial de Economia e Finanças de Manica, a penas de cinco anos
de cadeia efectiva, no processo querela número
60/2020, movido pela Procuradoria Provincial.
Uma fonte do gabinete do secretário permanente de Cabo Delgado disse ao “Notícias” que o
assunto está a ser tratado pelo Ministério de Admi-

nistração Estatal, alegadamente por ser o ministro
deste sector que nomeia secretários permanentes
distritais. “Sei que está em marcha o processo de
cessação de funções de Guilherme dos Santos”, referiu.
De acordo com o juiz Zacarias Napatima, que
julgou o caso em Junho do ano passado, Guilherme
dos Santos e Maria Nhaluvilo cometeram crimes de
corrupção como defraudação ao Estado através de
peculato, participação ilícita em negócios, falsas
declarações e associação para delinquir.
Os crimes imputados a Guilherme dos Santos e
Maria Nhaluvilo terão sido cometidos em 2018, no
distrito de Mueda, quando os dois desempenhavam as funções de secretário permanente distrital

e de administradora distrital, respectivamente, de
onde mais tarde viriam a ser transferidos.
Maria Nhaluvilo foi promovida e transferida
para Manica para ocupar o cargo de directora provincial de Economia e Finanças, enquanto Guilherme dos Santos foi para o distrito costeiro de
Mecúfi, em Cabo Delgado, para desempenhar as
mesmas funções de secretário permanente distrital.
Constava da acusação do Ministério Público que
os condenados adjudicaram uma obra de reabilitação da residência do chefe do posto administrativo
de Ngapa, sem concurso público, a uma associação
local de empreiteiros e que grande parte do valor
foi para seus bolsos.

UM número ainda não espemitir conhecimentos aos alucomunidades para apurar onde
cificado de escolas encerradas
nos e, uma vez sabendo que os
é possível reabrir as escolas, de
há cerca de dois anos devido a
alunos que com eles e seus pais
modo que o processo de ensino e aprendizagem volte a fluir
tinham fugido da acção dos
ataques terroristas nos distritos de Muidumbe, Macomia,
com normalidade.
terroristas regressaram às suas
Quissanga e Palma, em Cabo
Explicou que, com excepaldeias, não vejo motivo de os
ção do distrito de Mocímboa
Delgado, vai reabrir no ano
professores negarem de voltar
da Praia, onde não há, neste
lectivo prestes a iniciar, seao trabalho” - respondeu Sualehe.
gundo garantias do sector de
momento, aldeias que registam regresso da população,
Dados em nosso poder
Educação e Desenvolvimento
Humano.
nos restantes distritos afectaindicam que nas suas incursões em Muidumbe, MacoDe acordo com Rachide
dos pelo terrorismo a vida tenmia, Quissanga, Mocímboa
Sualehe, chefe da Direcção Pede voltar à normalidade, sendo
dagógica na Direcção Provinda Praia e Palma, os terrorisque, segundo suas palavras, o
cial de Educação e Desenvolvisector de Educação precisa de
tas destruíram 104 salas de
mento Humano, nos distritos
se reposicionar com os profesaula de 46 escolas, 30 blocos
sores no terreno.
administrativos e cinco edifíafectados pelo terrorismo, nocios dos Serviços Distritais de
meadamente
Muidumbe,
Questionado se não havia
Verificando-se
reiteradamente
solicitação
de cartas
abonatórias
acreditaçãoJuventude
do
e Tecde alguns
professores
de ou de
Quissanga,
Macomia
e Palma, a receio
Educação,
em alguns pontos a população
nologia.
regressarem às aldeias de onde
para efeitos
de participação nos concursos para Em
o fornecimento
de bens
já está a regressar às suas alCabo Delgado, no ano
fugiram dos ataques terroristas,deSualehe
que há
deias,e oprestação
que obriga
o sector
lectivo
prestes
de serviços
nadaindústria
Petróleorespondeu
e Gás em Moçambique,
comunica-se
quea iniciar,
o nãosegundo soube o “Notícias”, o sector
um trabalho de sensibilização,
Educação e Desenvolvimento
emitea as
cartas acima referidas. que inclui apoio psicossocial, de Educação e DesenvolviHumano
reorganizar-se.
Sualehe clarificou que não é
mento Humano vai contar com
de modo que aceitem regressar
em todas
as
aldeias
dos
distritos
aos
seus
postos
de
trabalho.
Em face do acima exposto, adverte-se a comunidade empresarial e a 527.647
sociedadealunos
no geralmatriculados
que as
em todos os subsistemas de
onde há regresso da população,
“Pode haver alguma resisreferidas
não podem
exigidasmas
como
requisito
de de
qualificação
nose concursos
estamos
a falar
ensino
planificouacima
contratar
afirmando
quecartas
o seu sector
está sertência,
que
juraram
transprofessores
532
professores.
a fazer
levantamento
junto
às
mencionados.

Para mais informações queira, por favor, contactar o Instituto Nacional de Petróleo, sito na Rua dos
Desportistas Nº.259, cidade de Maputo, pelos números 21248300 ou 839511000.

_____
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NOS CONCURSOS DO SECTOR DE PETRÓLEO E GÁS

Inicia julgamento do antigo director provincial da Indústria
adjudicação a um privado de
um complexo residencial denominado GEPTEX, património público, na cidade de Montepuez, alegadamente porque
do preço de arrematação de
cinco milhões de meticais o
Estado apenas recebeu 1.400
mil meticais.
Pesam igualmente sobre
Chavango suspeitas de se apoderar de 600 sacos de cimento
que terá levantado para benefício próprio na fábrica de
cimentos de Cabo Delgado,
de um lote de cerca de mil toneladas deste produto cedido
por aquela empresa ao Governo provincial, no âmbito de
um memorando assinado para
apoio social.
O Ministério Público acusa ainda o antigo director de
se apoderar ilegalmente de 90
mil meticais de ajudas de custo
durante uma viagem feita em
2018 a Maputo para participar
na Feira Internacional (FACIM), com a justificação de que

Sector da Educação prepara reabertura de algumas escolas que estavam encerradas

PUBLICIDADE

ACUSADO DE CORRUPÇÃO

INICIOU na quinta-feira, em
Pemba, o julgamento do antigo
director provincial da Indústria
e Comércio Faustino Florêncio Chavango, acusado pelo
Ministério Público de crimes
de corrupção, concretamente abuso de cargo, peculato,
falsificação de documentos e
pagamento de remunerações
indevidas.
O julgamento do antigo dirigente, cujas acusações
constam do processo querela
número 63/2019, decorre no
Tribunal Provincial de Cabo
Delgado, sob orientação do juiz
Zacarias Napatima. No processo, foram ainda arrolados oito
cidadãos como declarantes, na
sua maioria funcionários e colegas de Chavango na Direcção
Provincial da Indústria e Comércio.
O Ministério Público suspeita que Chavango tenha
orquestrado esquemas que
lesaram o Estado em cerca de
quatro milhões de meticais na

ataques terroristas

Verificando-se reiteradamente a solicitação de cartas abonatórias ou de acreditação do Instituto
Verificando-se
solicitação
de cartasnos
abonatórias
ouo de
acreditação
do
Nacionalreiteradamente
de Petróleo
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fornecimento
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a efeitos
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ou para
de acreditação
do de bens
para
efeitos
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nos
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para
o
fornecimento
de bens
para efeitos
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o fornecimento
e prestação de serviços na indústria
de Petróleo
e Gás emnosMoçambique,
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que o de
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não
e prestação
de serviços
na indústria
dedePetróleo
Gás
Moçambique,
comunica-se
que
não
e prestação
de serviços
na indústria
Petróleo eeGás
emem
Moçambique,
comunica-se
que o
não o
emite
as
cartas
acima
referidas.
as acima
cartas acima
referidas.
emite asemite
cartas
referidas.
Em face do acima exposto, adverte-se a comunidade empresarial e a sociedade no geral que as

Em face Em
do face
acima
exposto,
adverte-se
empresarial
e a sociedade
do acima
exposto,
adverte-sea acomunidade
comunidade empresarial
e a sociedade
no geral no
quegeral
as que as
referidas cartas não podem ser exigidas como requisito de qualificação nos concursos acima
referidasmencionados.
cartas
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como
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Verificando-se reiteradamente
a solicitação de cartas abonatórias ou de acred
mencionados.
Para
mais informações queira, por favor, contactar o Instituto Nacional de Petróleo, sito na Rua dos
Desportistas
Nº.259,
cidadepor
de Maputo,
pelos
números
839511000.
Para mais
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Maputo, pelos números
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Maputo
Em face do acima exposto, adverte-se a comunidade
empresarial e a socieda
Faustino Florêncio Chavango, antigo director provincial da Indústria e Comércio, em julgamento
referidas
cartas não podem ser exigidas 21como
de qualificação no
de Janeiro derequisito
2022
permaneceria 45 dias quando,
em que era director provincial
o Estado Chavango agiu sozina verdade, a feira teve a duranho. O julgamento retoma na
sempre primou por gestão crimencionados.
ção de apenas 14 dias.
teriosa da coisa pública. O Misegunda-feira, com a audição
Durante a primeira sessão
de audiências, Chavango negou todas as acusações, afirmando que durante o tempo

nistério Público, representado
no julgamento pelo procurador
Marcelino Paulo, diz que em
todos os processos que lesaram

dos dois últimos declarantes.
Os casos de que Chavango é
acusado remontam aos anos
2018 a 2019.
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Que haja honestidade
CALISTO MAURO
A BUSCA pela sobrevivência não tem sido fácil nos últimos
tempos. Esta situação faz com que surjam muitas iniciativas de
busca de rendimento, sendo que ajudar a carregar as compras
do consumidor nos principais mercados, de modo particular
no grossista do Zimpeto tem sido prática de muitos jovens.
É assim que logo nos primeiros passos no interior do mercado, surgem pessoas a se predisporem como ajudantes para
carregarem a mercadoria, bem como na identificação de locais
por onde se podem fazer compras alegadamente a um preço
aceitável ou com produtos de boa qualidade.
Quis o destino levar-me ao Mercado Grossista do Zimpeto e, uma vez neste local, não escapei a este cartão de boas-vindas efectuado por um dos vários ajudantes que se mostraram
dispostos a acompanhar-me. O jovem dizia querer ajudar-me,
pelo que respondi negativamente.
Insatisfeito com a resposta, seguiu-me ao ponto de, mais
uma vez, ter-lhe dito que não precisava dos seus serviços. Continuou a seguir e elevei o tom de voz para dizer que prescindia
dos seus serviços.
Depois da minha resposta, o jovem ajudante apenas ameaçou-me dizendo que todas as condições estavam reunidas para
que levasse uma boa tareia por estar a recusar o seu pedido
e, por essa via, continuou a seguir-me. Lançou palavreados,
pelo que pura e simplesmente ignorei os seus dizeres e segui
viagem.
Confesso que este jovem me indispôs e comecei a acre-
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ditar naqueles que dizem que no interior do mercado existem
pessoas de conduta duvidosa que, vezes sem conta, se predispõem a ajudar a carregar as compras e, depois de tantas voltas,
somem com a mercadoria sem deixar rastos.
Relatos da ocorrência deste tipo de burla dizem acontecer
com frequência e, regra geral, difícil é identificar os malfeitores dado o movimento no mercado grossista. Outros ainda
dizem que existem vendedores que empolam os preços, em
consonância com os ajudantes que encaminham o comprador
para locais já identificados para enganarem o comprador.
É assim que se aconselha os consumidores a fazerem os
cálculos de tudo quanto vão comprar para que não se sintam
decepcionados com as compras e fiquem com a impressão de
que os produtos estão muito caros quando, na verdade, os preços foram empolados.
Sendo assim, somos todos chamados a ser vigilantes, de
modo a desencorajar este tipo de atitude. Provavelmente este
jovem que alegadamente queria ajudar-me nas compras, na
verdade, era uma pessoa interessada em furtar bens alheios.
A administração do mercado deve estar atenta a esta situação porque os clientes vão recear a companhia destes compatriotas em prejuízo daqueles que para lá se dirigem com o
intuito somente de ganhar o pão com trabalho honesto.
Mais fiscalização se precisa nas bancas de venda de produtos de mercearia, para que não viciem os preços para depois
repartirem com os que conduzem os clientes às suas bancas.
Que haja honestidade.

A escuridão que assusta
à entrada da cidade de Maputo
PIRES KANGANHIÇA
QUEM entra na cidade de Maputo à noite vindo, particularmente, da região Norte, através da Estrada Nacional Número
Um (EN-1) e/ou Avenida de Moçambique, não pode se
aperceber de que está a entrar na capital de um país, no
caso da República de Moçambique, em razão da falta
da iluminação pública naquela importante rodovia.
Muitos são os leitores que escreveram, por diversas ocasiões, para este espaço, reclamando a quem de
direito a colocação da iluminação pública, pelo menos
no troço que vai da rotunda da Missão Roque à ponte
da estrada Circular, no bairro do Zimpeto. Trata-se de
um troço com bastante movimentação de viaturas e,
infelizmente, de muitos acidentes de viação também.
Não se percebe exactamente o porquê desta situação,
mas nós, utentes deste troço, vezes sem conta nos
deparamos com a ocorrência de acidentes de viação,
apesar de, nos últimos tempos, não serem de impacto
maior.
Penso que esta situação, agravada pela aglomeração de vendedores informais pouco depois do mercado
grossista e Estádio Nacional do Zimpeto, particularmente no período nocturno, poderia ser minimizada se
colocasse a iluminação pública à semelhança do que
aconteceu ao longo da Estrada Circular. Aliás, para

além da zona do Zimpeto, na rotunda da Missão Roque existe uma paragem dos transportes de passageiros com muito movimento, onde a escuridão favorece
somente a acção de criminosos. Mais adiante, existe
uma ponte para a travessia de peões construída juntoa
uma escola e hospital, infra-estrutura que entretanto
não está a ser devidamente usada, de modo particular
no período da noite devido à escuridão que é amiga
dos perpetradores de actos criminosos. Há receio de as
pessoas serem assaltadas. Tudo isto acontece num troço da estrada com maior movimento de viaturas e sem
nenhum semáforo regulador de trânsito.
Por exemplo, devido à inexistência da iluminação
pública, os utentes dos transportes de passageiros e não
só, que desembarcam junto à entrada que dá acesso ao
bairro de Magoanine “C”, também conhecida por paragem do Cruzamento de Matendene, têm dificuldades
de atravessar a estrada, refiro-me a EN-1, não só por
causa do intenso movimento de viaturas, mas também
do encandeamento.
A fraca ou quase inexistente iluminação pública
naquele troço é uma grande preocupação que deve ser
atendida por quem de direito, para além de que a sua
colocação confereria uma beleza a quem entra na cidade de Maputo, através daquela rodovia.

Zambézia e Quelimane:
quem me leva até lá
MATEUS LICUSSE
QUELIMANE significa monte em língua kiswahili pois com
a chegada dos portugueses a Moçambique, os nativos diziam-se originários do monte Limane. Esta capital da província da
Zambézia está localizada no rio dos Bons Sinais a cerca de 20
quilómetros do Oceano Índico.
Saindo da esfera histórico geográfico sobre a terra de mucapata, da saudosa e talentosa Astra Harris, é com profunda
emoção, que nutro enorme admiração pela terra dos embodeiros, ícones e baobás da poesia em Moçambique; terra do
côco, do frango á zambeziana, terra dos humildes machuabos,
do talentoso Arijuane, o poeta que desmonta a noite; terra do
Muteia que rabiscou o barrigudo e outros contos.
Ai Zambézia que nasceste o Pedro Pereira Lopes, o homem que fez o comboio andar de chinelos, sobre a linha férrea
da vida, a magia de João gala-gala ao sabor de chá de Guruè.
Ai Zambézia, terra de Lineu, o poeta que fez a água ter assas
no passo certo em caminhos errados.
Zambézia é também Moçambique. Terra do mano De
Araújo, terra da bicicleta; Quelimane que jamais será uma cidade subterrânea aos olhos de Mundeder. Zambézia terra de
Palmas, da alegria.
Não conheço Quelimane. Quem me leva até lá em Lugela
de Mbalua, em Nicoadala, Mocuba, Maganja da Costa, Gilé?
Quem me leva a Luabo da mamã Astra Harris? A muthiana

de Moçambique por excelência, para que quando lá estiver,
o meu amor acreditar que irei voltar. Ai Zambézia da Euridse
que encanta os corações. Quem me leva para mergulhar nas
águas de Zalala, enxergar a encantadora lagoa azul; antropologia enowa. Ai, quem me leva para ver o carnaval zambeziano,
em suma, cultura niketxe. Quem me leva a Namacurra!
Ai Zambézia, das mãos escribas de Armando Artur, do
saboroso mucuane, sanava e patanicua.
Não cansei me de pão com badjia de Maputo, nem da magumba da Costa do Sol, muito menos da espectacular molina
da dona Rosa.
Sou ronga de gema. Deus atirou-me nesta tribo, assim
quis que nascesse na capital. Os buracos de cá, da “Guerra
Popular”, amo-as. São coisas do meu país real, do meu Moçambique.
Amo as muthianas oreras de Nampula. Macuas irmãos
meus da capital do norte. O muciro sobre o rosto das muthianas da Ilha de Moçambique. Adoro Gaza de Mondlane, de Samora, de papá Chissano; o côco de Inhambane, ouvir o cicopi
de Inharrime, enxergar o “Cabeça de Velho” em Manica; a brisa da amena temperatura de Lichinga e o infernal calor de Tete.
A Beira do Mia é também Moçambique. Cabo Delgado é
Moçambique; os chacinados pelo terror são filhos desta pátria.
Pérola do Índico no coração mas quero conhecer Zambézia, Quelimane, quem me leva até lá.
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Nova edição (2022)
do Sistema Harmonizado
ANTÓNIO CHUVA*
ENTROU em vigor, a 1 de Janeiro de 2022, a nova edição
da Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH 2022).
A escassos dias da celebração do Dia Mundial das
Alfândegas, gostaríamos de alertar aos sujeitos
da relação jurídico-aduaneira e demais actores do
Comércio Internacional para este facto e recomendamos a adopção de medidas urgentes com vista à
implementação das novas regras que resultaram das
alterações profundas ao SH.
O Sistema Harmonizado é um mecanismo internacional de padronização da classificação de
mercadorias ou bens. É um instrumento elaborado e
disseminado pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA) para todas as Alfândegas do mundo
que sejam seus membros. Estas regras constituem
uma base sólida e harmonizada universalmente
aceites, para a determinação das tarifas aduaneiras,
bem como a recolha de informação estatística ao
nível do Comércio Internacional. O referido SH é
sujeito à revisão quinquenal, a cada 5 anos.
Em Angola, os auditores da DELOITTE1 já haviam referido que a nova edição do SH (SH 2022)
“vem introduzir modificações relevantes à actual
codificação, prevendo mais de 300 alterações a uma
vasta gama de mercadorias. Algumas dessas alterações incluem o reconhecimento de novos produtos
existentes no mercado, a reconfiguração de alguns
códigos pautais e a clarificação de textos legais, entre outras novas disposições específicas para várias
mercadorias. Estas alterações irão obrigar as autoridades aduaneiras nacionais a assegurar a implementação atempada da edição de SH2022. Ao mesmo
tempo, os operadores económicos deverão rever a
classificação dos seus produtos e implementar as alterações/reclassificações de produtos que venham a
revelar-se necessárias, de forma a adequar-se à nova
edição do SH 2022. As alterações ao SH que não
sejam devidamente acauteladas por parte dos intervenientes nas transacções internacionais podem
ter implicações em relação às operações de importação/exportação, uma vez que uma desadequada
classificação pautal das mercadorias pode originar
o pagamento de Direitos Aduaneiros e o Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA) a mais ou a menos, mas também a incorrecta liquidação de Imposto Especial de Consumo (IEC), além de eventuais
impactos ao nível das informações complementares sobre as condições de desalfandegamento das
mercadorias”. Efectivamente, esta 7.ª edição do SH
veio introduzir algumas alterações para abarcar, por
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exemplo, mercadorias relacionadas com insectos
comestíveis, drones e lixo electrónico.
No nosso caso, esta nova edição exige uma alteração urgente e profunda da Pauta Aduaneira2 de
2017 de Moçambique. No sistema aduaneiro moçambicano, esta alteração teria impacto idêntico no
processo de desembaraço aduaneiro, na cobrança
dos principais impostos aduaneiros, como os direitos aduaneiros, o ICE (Imposto de Consumo Específico) e o IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado),
aprovados nos termos da legislação aduaneira em
vigor. E, para este passo, Moçambique não precisa
de depender de terceiros, como os casos de Portugal
e Brasil.
No caso Português, a implementação deste novo
instrumento deve estar em perfeita harmonia com a
posição já tomada pela União Europeia, para quem
esta alteração já se mostrava necessária. Na verdade, a UE já tinha deixado claro, por exemplo, que,
relativamente aos produtos do tabaco, era “importante para a UE que esses novos produtos fossem
identificados numa posição separada da Nomenclatura do SH revista, que entraria em vigor em 2022, a
fim de facilitar a sua classificação”3. Por seu turno,
o Brasil, como Estado parte do Mercosul, depende da vontade do bloco, que se rege por uma Pauta
Aduaneira Comum para implementar aquelas alterações, que deverão ser adoptadas através da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul).
Em que consistem essas alterações? De acordo
com a OMA, são cerca de 351 conjuntos de alterações significativas, nos seguintes sectores: agrícola, de alimentos e de tabaco (com 77 alterações);
químico (com 58 alterações); madeireiro (com 31
alterações); têxtil (com 21 alterações); de metais
comuns (com 27 alterações); nos sectores de máquinas e produtos eléctricos e electrónicos (com 63
alterações); de transportes (com 22 alterações) e outros sectores (com 52 alterações).
Das mudanças previstas nesta edição do Sistema Harmonizado (SH 2022), merecem destaque
aquelas que estão relacionadas com os artigos de
diagnóstico rápido de doenças infecciosas, como as
provocadas pela pandemia da Covid-2019, pois o
cenário mostrava que era preciso flexibilizar a implementação de novas classificações pautais, para a
importação rápida de fármacos e minimizar os efeitos maléficos da doença. A nova edição do Sistema Harmonizado inclui ainda a melhoria de outros
aspectos relevantes do Comércio Internacional que
eram negligenciados, como a falta de “visibilidade
ou dificuldade na classificação pautal”. Os avan-
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ços tecnológicos, por exemplo, não eram adequadamente acompanhados. Assim, receberam novas
designações específicas para sua classificação, a
saber: resíduos eléctricos e electrónicos; produtos
à base de tabaco e nicotina; veículos aéreos não tripulados, vulgo drones; fibras de vidro; máquinas de
moldagem de metais; módulos de tela plana; placebos e kits de ensaios clínicos para pesquisa médica;
culturas celulares e terapia celular; artigos de uso
duplo, desde toxinas a equipamentos de laboratório.
Alguns produtos sofreram alterações tendo como
principal motivação a protecção da sociedade e a
luta contra o terrorismo, os casos de produtos de uso
duplo, como materiais radioactivos; armários de segurança biológica; componentes de dispositivos explosivos improvisados, como detonadores. Alguns
produtos controlados por convenções específicas
também sofreram alteração, especialmente produtos químicos controlados pela Convenção de Armas
Químicas (CWC); produtos químicos controlados
pela Convenção de Rotterdam; poluentes orgânicos
persistentes (POPs) controlados pela Convenção de
Estocolmo; gases controlados pela Emenda de Kigali do Protocolo de Montreal; Fentanil, bem como
seus precursores e derivados, a pedido do Conselho
Internacional de Controlo de Narcóticos.
Pelo menos, podemos afirmar com alguma certeza que todas as administrações aduaneiras dos
países falantes da língua portuguesa (PALOP) deixaram bem clara a sua intenção, porque todos, numa
só voz, reafirmaram que estavam preparados para a
implementação do SH 2022. Em Moçambique, este
trabalho precisa ser feito, com uma certa urgência,
uma vez que estamos a utilizar uma versão anterior.
Esta implementação se mostra necessária, pois, sabe-se que “a Pauta Aduaneira é um dos principais
instrumentos que regula o comércio externo” e deve-se basear na Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias
(SH), que tem sido actualizada, periodicamente,
pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA),
da qual Moçambique é membro desde 1 de Julho
de 1987. Portanto, Moçambique deve adoptar esta
nova ferramenta, nos termos da recomendação da
OMA, desde que sejam cumpridas todas as formalidades previstas nos termos dos artigos 18, conjugado com as alíneas o) e t) do número 2 do artigo 178,
ambos da CRM.
* Doutor em Direito, Docente Universitário, Especialista em Direito do Comércio Internacional.
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BIOFUND e “Gorongosa”
promovem estágios e pesquisas

O

PARQUE
Nacional da Gorongosa
(PNG) e a Fundação
para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) acabam de
assinar um memorando de
entendimento visando promover estágios para jovens
mestrados em Biologia.
A iniciativa enquadra-se no Programa de Liderança para a Conservação de
Moçambique (PLCM) e Programa BioEducação, implementados pelo PNG com o
objectivo de motivar e atrair
jovens qualificados para o
sistema nacional das áreas de
conservação.
O acordo, que terá duração de dois anos, prevê
a cooperação entre as duas
entidades na implementação dos planos de estágios e
pesquisa nas zonas de protecção.
Espera-se com esta parceria garantir o maior número e qualidade de pesquisas do nível de mestrado em
questões relacionadas com
a preservação da biodiversidade, através do suporte
técnico e supervisão de estudantes por tutores nacionais
e internacionais.
Segundo Carolina Hunguana, coordenadora do
PLCM, a colaboração vai
permitir o fortalecimento da
capacidade de formação dos
futuros líderes de conservação em Moçambique.
“Os beneficiários terão a
oportunidade de fortalecer as

Filmes e músicas poderão ser transmitidos no espaço

Empresa planeia
criar estúdio
de cinema no espaço

Jovens vão desenvolver pesquisas e estágios nas áreas de conservação

suas competências de liderança, através da participação em seminários de troca
de experiências promovidos
anualmente pelo Parque Nacional da Gorongosa, na pro-

víncia de Sofala”.
O PLCM é financiado pelo
Banco Mundial (MozBio2)
e implementado pela BIOFUND, em coordenação com
a Administração Nacional

das Áreas de Conservação
(ANAC), visando reforçar as
capacidades e habilidades
dos profissionais das zonas
de protecção.
Já o Programa BioEdu-

cação tem como objectivo
melhorar a educação sobre a
ciência através da criação de
oportunidades de aprendizagem para jovens com base
em actividades práticas no
PNG.

UMA empresa britânica está a planear criar um
estúdio de cinema no espaço em 2024, destinado
à produção e transmissão de conteúdos de entretenimento.
O estúdio, baptizado de SEE-1, vai acolher
filmes, televisão, música, eventos desportivos,
bem como artistas, produtores e inovadores, que
desejam criar conteúdos em ambiente de microgravidade e órbita baixa.
“Esta é uma oportunidade incrível para a humanidade deslocar-se para o espaço e desenvolver projectos novos e diferentes”, disse a britânica Space Entertainment Enterprise.
Acrescentou que a instalação do estúdio vai
permitir o desenvolvimento, produção, gravação
e transmissão de conteúdos ao vivo.
A empresa referiu que, o estúdio vai fornecer
um local único e acessível para possibilidades ilimitadas de entretenimento num cenário repleto
de infra-estruturas inovadoras e criativas.

O projecto vai expandir a utilização do espaço como plataforma para uma base global de utilizadores e destacar uma série de oportunidades
que a nova economia espacial oferece, afirmou a
instituição.
A empresa britânica está a coproduzir o filme
espacial Tom Cruise, com o obejctivo de transmiti-lo no espaço.
“O entretenimento de ficção científica inspirou milhões de pessoas em todo o mundo a sonhar com o que o futuro pode trazer. Criar um
local de diversão de última geração no espaço
incentiva e abre inúmeras portas para criar novos
conteúdos”, disse Richard Johnston, presidente
executivo da S.E.E.
O estúdio será construído pela Axiom Space,
uma empresa comercial espacial norte-americana, e vai permitir a expansão da indústria global
de entretenimento em dois biliões de dólares
em órbita baixa.-(Observador).

PUBLICIDADE

COVID-19

Especialistas sugerem transição
da pandemia para endemia
ALGUNS especialistas em saúde estão a sugerir a transição da pandemia
da Covid-19 para endemia, devido
ao avanço da doença, capacidade de
transmissão e surgimento de novas
variantes.
Para os cientistas, o caminho feito
pelo novo coronavírus está identificado com pontos como letalidade menor
e capacidade maior de transmissão,
facto que influencia na rápida transição da doença.
Entretanto, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) alertou que o facto de
a pandemia da Covid-19 estar a transformar-se numa endemia não significa
que a doença deixará de ser perigosa.
“A endemia significa que o novo co-

ronavírus veio para ficar. O que precisamos fazer é atingir baixos níveis
de incidência da doença, através da
vacinação da população para evitar
mortes”, disse Michael Ryan, chefe de
operações de emergência na OMS.
Indicou que a endemia da Malária,
HIV e violência nas cidades continuam a matar centenas de milhares de
pessoas, por isso a transição da pandemia é um factor negativo.
Ryan defendeu o reforço da vacinação porque a variante Ómicron da
Covid-19 é mais contagiosa do que as
anteriores, mas aparentemente causa
um menor número de vítimas mortais.
Já o director-geral da OMS, Tedros

Adhanom, advertiu que a pandemia
está longe de acabar e mais mutações
podem surgir.
Reiterou que, apesar de ser menos
grave, a Ómicron está a causar hospitalizações e mortes, na sua maioria, de
pessoas não vacinadas.
“Mesmo os casos menos graves estão a inundar as unidades sanitárias.
Em muitos países as próximas semanas serão críticas para os profissionais
e sistemas de saúde”, sublinhou.
Segundo a OMS, na semana passada, foram reportados mais de 18
milhões de novos casos de infecção
no mundo. O número de mortes pela
doença manteve-se estável.-(Notícias
ao Minuto).

Está na Matola?
Quer anunciar
no notícias?
Visite-nos na
Rua de Sofala N.º437
Matola “F”

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Construa Build IT

Av. Samora Machel –

EN4

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz
+258 84 9104316 | +258 84 9104309

Evolução da Covid-19 pode levar a transição para endemia

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Chico António afina
voz e guitarra na Matola

O

MÚSICO moçambicano Chico António
vai inaugurar amanhã sessões de música acústica no Muliba, um espaço preocupado
com a promoção da música
e gastronomia moçambicana
no bairro Fomento, na Matola.
O trovador e a sua guitarra irão garantir pelo menos
três horas de muita música,
cruzando sonoridades tradicionais e modernas como se
propõe em “singles” como
“Antlissa Maria”, “Baila Maria” e “Mercandonga”.
Chico António recebe
os primeiros visitantes de
uma tarde relaxante pelo seu
inesgotável imaginário musical, que conserva sucessos
desde os anos 1980 até esta
parte, sendo dos poucos em
constante (re)criação e, por
isso, com uma performance
que não desafina.
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Chico António

De acordo com Ginho Sibia, produtor destes eventos, a escolha de Chico Antó-

nio para abertura das sessões
de domingo é mais do que
legítima por se tratar duma

das mais relevantes vozes da
música nacional.
Disse que se seguirão no

repertório refinado, aos domingos, grandes figuras da
arena musical como António
Marcos, Roberto Chitsondzo,
Aniano Tamele e José Mucavele.
A música acústica, que
pretende revigorar o roteiro cultural da Matola, em
tempos da pandemia da
Covid-19, se adiciona aos
eventos ao vivo das quintas-feiras, que arrancaram em
Dezembro do ano passado.
O espaço Muliba tem
vindo a receber projectos
sonantes caracterizados por
uma forte pujança ao vivo
como Zoco Dimande, Stélio Mondlane Project, Valter
Mabas, Leman Pinto, Rhodália Silvestre e a banda Os (In)
disciplinados.
Aos domingos, para além
da música acústica dos trovadores, das 11.00 às 15.00
horas o público terá a possibilidade de escolher a sua

música de preferência no repertório do intérprete convidado.
Nascido em 1958, no distrito de Magude, província
de Maputo, Chico António
ainda aos nove anos de idade
tornou-se solista e aprendeu
trompete e solfejo, sendo que
no final dos anos 1970 seguiu
como profissional, trabalhando em conjuntos como
ABC-78, Grupo Instrumental N.º 1; Rádio Moçambique
(RM) e Orquestra Star de Moçambique.
Já tocou em países como
Cabo Verde, Guiné-Conacri, Zimbabwe, Dinamarca,
França, Holanda, Inglaterra,
Itália, Portugal, Suécia e Noruega.
Em 1990, “Baila Maria”
conquistou o grande prémio
do concurso descobertas, da
Rádio França Internacional
(RFI) e, no mesmo ano, foi
estudar música em Paris.
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Madualane recebe chaves do Núcleo d’Arte
O ARTISTA Celestino Madualane toma posse hoje como novo
presidente do Núcleo d’Arte,
para um mandato de dois anos.
O empossamento de Madualane, eleito presidente desta agremiação em Dezembro,
estava inicialmente previsto
para a semana passada, mas foi
adiado porque, segundo os es-

tatutos da casa, deve acontecer durante a assembleia-geral
marcada para hoje.
O ceramista vai suceder o
artista plástico André Macie e
terá como sua primeira acção,
conforme explicou ao “Notícias”, recordar aos membros da
instituições as promessas feitas
durante a campanha eleitoral.

“Vamos reavivar as nossas
ideias sobre o que queremos
que o Núcleo d’Arte seja daqui
em diante”, explicou, frisando
que entre as promessas eleitorais, o destaque vai para a
necessidade de conferir maior
dignidade à casa e ao próprio
artista, através do respeito aos
estatutos e criação de alterna-

EM 2021

Bruce Springsteen
foi o músico mais bem pago

Bruce Springsteen encaixou perto de 600 milhões de dólares

BRUCE Springsteen foi o
músico mais bem pago de
2021, segundo uma lista
com os dez músicos que
mais dinheiro ganharam no
ano passado.
A lista foi divulgada pela
publicação mensal “Rolling

Stone” e tem a assinatura do antigo jornalista da
revista “Forbes”, Zack
O’Malley Greenburg.
Bruce Springsteen encaixou perto de 600 milhões de dólares (mais de
38,2 mil milhões de me-

ticais) ao longo do ano,
sendo que só com o negócio com a Sony Music
arrecadou 500 milhões de
dólares (cerca de 31,9 mil
milhões de meticais), segundo adiantou na altura
a revista semanal “Billboard”.
A editora multinacional tornou-se proprietária
de toda a obra de Springsteen, 20 álbuns de estúdio
(de 1973 a 2020), 23 discos
ao vivo, sete EPs, e outros
temas avulsos.
A Sony também se tornou detentora dos respectivos “masters”.
Além do gigante negócio com a Sony, o músico veterano ainda somou
muitos dólares com o espectáculo “Springsteen
on Broadway”, com o
“podcast” e livro “Renegades: Born in the USA”,
que partilha com Barack
Obama, antigo presidente
dos Estados Unidos.

tivas para a rentabilização para
ambos, sem ignorar o aprimoramento e a reestruturação do
espaço.
Celestino Mudaulane nasceu em 1972 em Maputo, onde
dá aulas de cerâmica e desenho
na Escola Nacional de Artes Visuais desde 1993, depois da sua
formação na mesma instituição

de ensino artístico.
Foi professor do primeiro curso de educação visual
no Centro Cultural de Matalana, espaço fundado pelo pintor Malangatana no distrito de
Marracuene, província de Maputo, e é membro fundador do
movimento de arte contemporânea de Moçambique.

Morreu o ícone
do rock Meat Loaf
MORREU o cantor e actor
americano Meat Loaf, autor
do álbum “Bat Out of Hell”,
um dos álbuns mais vendidos
de sempre nos Estados Unidos, e de canções como “I’d
Do Anything For Love (But I
Won’t Do That)” e “Paradise
by the Dashboard Light”.
Meat Loaf, que perdeu a
vida aos 74 anos, era o nome
artístico de Marvin Lee Aday,
que com “I’d Do Anything
For Love (But I Won’t Do
That)” ganhou um prémio
Grammy, um dos concursos
musicais mais relevantes do
mundo, para melhor desempenho vocal a solo na área do
rock.
O
artista
conquistou ainda um prémio Brit
Award em 1994 para álbum
e canção mais vendida, o
que fortaleceu a carreira de
Meat Loaf no Reino Unido
e Europa. É um dos artistas
musicais que mais vendeu
na História, conta com 80
milhões de álbuns comer-

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

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às
12.37, com 0.98 e 1.10 metros, respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA - Será a 1 de Fevereiro, às 07.47 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Um instante é o bastante para vida
inteira”
- Cecília Meireles (1901-1964),
poetisa, professora, jornalista
e pintora brasileira.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
06.00

HINO NACIONAL

19.00

06.05

DESENHOS ANIMADOS

07.00

BOM DIA MOÇAMBIQUE

ESPECIAL NATAL MÚSICA BENNIE CHAIDE GRAVADO

20.00

TELEJORNAL

DIRECTO

21.00

PROGRAMA “STOP VIOLÊNCIA

DIRECTO
09.00

RODA VIVA - ESPECIAL NATAL

DOMÉSTICA”

DIRECTO
09.30

CONVERSAS EM CASA

22.00

DIRECTO

ESPECIAL NATAL MÚSICA ARONE SAMSON

10.00

FILME

GRAVADO

11.00

3600 SEGUNDOS GRAVADO

12.00

REPLAY

13.00

JORNAL DA TARDE

BARBRA STREISAND - LIVE IN

DIRECTO

CONCERT

DIRECTO

14.00

PELA LEI & ORDEM

14.30

GRAVADO

16.00

ESPECIAL NATAL DA TVM

23.00

CONVERSAS AO SUL

00.30

ESPECTÁCULO MUSICAL:

02.15

VIBRAÇÕES

REPETIÇÃO

03.30

ESPECIAL NATAL DA TVM
REPETIÇÃO

GRAVADO
17.00

VIBRAÇÕES

18.15

OFICINA DO DESPORTO
GRAVADO

Meat Loaf vendeu mais de 80 milhões de álbuns

cializados.
Além da carreira musical,
Meat Loaf também participou em filmes icónicos como

“Fight Club” e “The Rocky
Horror Picture Show”, bem
como apareceu num episódio
da série “House M.D”.

04.30

PELA LEI & ORDEM

05.00

REPLAY

06.00

HINO NACIONAL

GRAVADO
REPETIÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
02.00- UM ESPECTACULO
04.57- HINO NACIONAL
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

PUBLICIDADE

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR
08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
11.10- TURMA DA ALEGRIA
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

12.20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- INFORMATIVO CORONAVIRUS
15.00- TARDE DESPORTIVA

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

12.02 – MAGAZINE DESPORTIVO

18.10 – HORA DO SOLDADO

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

19.00 – SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19.02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19.20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30 – JORNAL DA NOITE
20.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20.30- ZONA QUENTE 1.ª PARTE
21.10- ZONA QUENTE 2.ª PARTE
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS

Acesse: NECROLOGIA
https://t.me/Novojornal
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JOÃO BALTAZAR

JOÃO BALTAZAR

RAFAEL

RAFAEL

FALECEU

FALECEU

A Procuradora-Geral da
República, Vice-Procurador-Geral da República, Procuradores-Gerais Adjuntos, Secretário-Geral,
Magistrados e funcionários do Ministério Público lamentam com profunda
mágoa e consternação o falecimento
do Dr. JOÃO BALTAZAR RAFAEL, Procurador Distrital da República Chefe-Inhassoro, ocorrido no dia 20/1/2022,
na cidade de Maputo, vítima de doença,
cujo funeral se realiza em data a anunciar oportunamente. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
674

JUDI TE JOÃO DE OLI VEI RA
M ATUM BELA
FALECEU
Sua mãe Josefa João, irmãos Cristóvão, Olga, Orlanda, Odete,
Açucena, Rodrigues e Carla de Oliveira Matumbela, filha Yunara
da Judite Tsane, cunhados, sobrinhos, netos e demais familiares comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico da
sua amada JUDITE JOÃO DE OLIVEIRA MATUMBELA, ocorrido no dia 20/1/2022,
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 22/1/2022, na
cidade de Xai-Xai. Paz à sua alma.
962

SÉRGI O ELI AS M UI ANGA

NOEL
M UCHENGA
CHI CUECUE
(1.o ano)

A Presidente, Vice-Procurador-Geral da República, membros do
Conselho Superior da Magistratura do Ministério
Público e demais funcionários lamentam com profunda dor e consternação o falecimento do magistrado JOÃO BALTAZAR RAFAEL, ocorrido no dia
20/1/2022, na cidade de Maputo, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/1/2022, pelas 9.00
horas, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
690

JOÃO BALTAZAR
RAFAEL

Sua esposa Chipo Chicuecue, filhos Kenneth, Farai,
Noela e Sílvia, irmãos, cunhados, sobrinhos, genros, noras, netos e demais familiares recordam a
passagem do 1o ano do desaparecimento físico do
seu ente querido NOEL MUCHENGA CHICUECUE.
No dia 23/01/2022, terá lugar a deposição de flores,
pelas 8.00h, no Cemitério de Michafutene. Eterna
saudade e paz à sua alma.

JAI M E LUÍ S M ACAM O
(1º ano de eterna saudade)
“Faz um ano que o esposo, pai, avô, sogro
e irmão JAIME LUÍS MACAMO, partiu para
o reino dos céus, no dia 20/1/2021”.
Sua esposa Adelaide, filhos Lulú, Tcho e Kiki, noras Marina e Naima, genro Manuel, netos Akhyla, Kayla e Gift,
irmãos e cunhados agradecem a Deus e aos demais pelo
conforto e companhia neste difícil período de muita dor
e luto pela sua ausência física.
652

FALECEU
O Procurador Provincial da República
- Chefe, Chefe de Serviços, Magistrados, Oficiais de Justiça, Assistentes de
Oficiais de Justiça e funcionários da Carreira do Regime
Geral da Procuradoria Provincial da República - Inhambane comunicam com muita dor e tristeza o falecimento do
Dr. JOÃO BALTAZAR RAFAEL, Magistrado, do quadro de
pessoal da Procuradoria Distrital da República - Inhassoro, ocorrido no dia 20/1/2022, na Cidade de Maputo, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/1/2022, no
Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas. Paz à sua
alma. À família enlutada, as nossas condolências.
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EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

UI LSON SI LVA

FALECEU

FALECEU

Seus sobrinhos Tânia Elias Muianga, Cenito Elias Muianga e
demais familiares comunicam o desaparecimento físico do seu tio e pai SÉRGIO
ELIAS MUIANGA, ocorrido no dia 19/1/2022, cujo funeral se realiza em data a
anunciar. Paz à sua alma.
696

PUBLICIDADE

Sábado, 22 de Janeiro de 2022

A surpresa com que a notícia da sua morte colheu Inácio Matsinhe e família não
lhes permitiu dizer mais do que um adeus amigo UILSON SILVA. À Rute e família,
aquele abraço fraterno. Descanse em paz, amigo.
958

Termos e condições aplicavéis

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

LEMBRETE

Já renovou a
Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis

sua Subscrição
dos jornais?

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PROJECTO “MUGANGUENI”

Viver a arte
com a juventude!

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA
DELFINA MUGABE

(delfinadelfina1963@gmail.com)

“Bastam cinco dias”
ou “basta cinco dias”

LUCAS MUAGA

P

OTENCIAR e dar maior
visibilidade aos novos talentos de dança, em particular a contemporânea
nos bairros periféricos
da cidade de Maputo, é o objectivo do projecto “Mugangueni” (zona), numa tradução livre do xichangana.
O movimento foi criado pelos bailarinos e coreógrafos moçambicanos
Idio Chichava e Horácio
Macuácua, radicados na
França e Espanha respectivamente.
Com a iniciativa, os
profissionais da vasta diáspora artística moçambicana mostram o seu interesse
em desenvolver trabalhos
que visam descobrir novos
talentos desta arte cénica
no país, embora estejam
fisicamente distantes por
questões profissionais.
Neste momento, ambos se encontram no país
e esta semana dinamizaram o “Mungangueni”
Intensivo de Dança, um
“workshop”
composto
por dois módulos, sendo
o primeiro orientado por
Idio Chichava no Centro
Cultural Franco-Moçambicano e destinado a bailarinos principiantes, com
idades
compreendidas
entre 18 e 21 anos, e o segundo supervisionado por
Horácio Macuácua no Cine-Teatro Scala para todas

O bairro é um “poço” de arte

as idades.
Idio Chichava, em conversa com o “Notícias”,
explicou que a oficina, de
exploração corporal e improvisação, é a personificação duma das principais
visões do movimento.
‘“Mugangueni’ é um
projecto de formação e

apresentação de perfomances na rua dum bairro periférico da cidade de
Maputo”, explicou.
O bailarino referiu ainda que, para além de formações e da procura por
profissionais de dança nos
subúrbios, a iniciativa é
também uma tentativa

de harmonizar as criações
tradicionais e contemporâneas, na “ideia de aproximar a cultura à população, bem como devolvê-la
aos espaços públicos”.
“Fazemos perfomances e ‘workshop’ para
juntar a comunidade de
dança da nova e antiga ge-

ração e criar pontes e intercâmbios com os artistas, visando formar novos
públicos que encontrem a
arte nos seus bairros e nos
centros culturais. Criámos
essa ponte de ida e volta para que a cultura seja
acessível a todo o mundo”, comentou.

Nova forma de ocupar o espaço!

A RELAÇÃO harmónica estabelecida entre o sujeito e o verbo designa-se concordância verbal. Isso significa que quando o sujeito está no singular, o verbo também
deve estar nesse contexto e se o sujeito estiver no plural, o procedimento será o
mesmo: o verbo no plural. Esta solidariedade entre o verbo e o sujeito manifesta-se,
segundo a Nova Gramática do Português Contemporâneo, na variabilidade do verbo
para se conformar ao número e à pessoa do sujeito.
Este intróito pretende enquadrar a inquietação do leitor que questiona qual destas duas expressões está correcta: “bastam cinco dias” ou “basta cinco dias”? – Antes de analisar estas duas frases vejamos como se estabelece a concordância entre o
sujeito e o verbo:
-A Marta é uma estudante brilhante!
- A dona Guida gosta de brincar com crianças;
- O António cuida bem dos jardins;
- Os meninos estão nas aulas de natação na piscina do Ferroviário;
- A Márcia e o João foram visitar a mãe no hospital;
- Os jovens têm hábitos nocivos à sua saúde.
As palavras sublinhadas são “os sujeitos” gramaticais nas respectivas orações,
enquanto as que aparecem em “bold” (pintadas) são “os verbos”. Como se pode
notar, nas primeiras três frases, estes substantivos ( A Marta; A dona Guida e O António) estão no singular. Tendo estes a função de “sujeito” das orações inerentes, os
respectivos verbos devem estar também no singular. Quer dizer, é necessário que se
estabeleça uma relação harmónica entre si. Os verbos são “é”; “gosta” e “cuida”,
todos, igualmente, no singular.
Nas últimas três frases, os sujeitos (os meninos e os jovens) foram colocados no
plural, por isso os respectivos verbos (“estão” e “têm”) também estão no plural. Já
o sujeito gramatical “Márcia e o João”, designado “composto”, também deve estar
em concordância com o verbo no plural: “foram” tendo em conta que se trata de
dois substantivos.
Quanto às frases do leitor: “Bastam cinco dias” ou “Basta cinco dias ”, nota-se que o sujeito da primeira oração é “cinco dias” (plural) e o verbo “bastam”
(também no plural). Na segunda oração, o sujeito é “cinco dias” (plural) e o verbo
“basta” (no singular). Isso significa que na segunda frase existe uma relação desarmónica entre o sujeito que está no plural e o verbo no singular. Assim, a construção
frásica correcta, segundo as regras gramaticais, é a primeira: “bastam cinco dias ”.
Para que seja mais facilmente inteligível, vejamos:
- Cinco dias bastam
Cinco dias são suficientes (para executar determinada
tarefa) (correcto);
*- Cinco dias basta *Cinco dias é suficiente (para executar determinada tarefa)
(incorrecto).

Labirinto
Apenas um dos caminhos levará
o cachorinho ao seu brinquedo predilecto.
Qual?
A dança deve explorar espaços alternativos

ESTE ano, até agora, a iniciativa
resumiu-se em oficinas devido
à pandemia e, por isso, ainda
não se foi à verdadeira essência
do “Mungangueni”, tal como
aconteceu em 2021.
No ano passado o movimento trabalhou no bairro da
Polana-Caniço, com o grupo
Gwaza-Muthini. “Dançámos
em plena Vladimir Lenine com
aquele todo fluxo de chapas,
com o pessoal usuário daquela
avenida a assistir-nos”, recordou.
Esta, justificou, foi uma
confrontação sobre “uma nova

Durante o “Mungangueni” Intensivo de Dança

forma de ocupar o espaço”.
“Este ano fizemos diferente devido à situação sanitária,
porque se formos à rua vamos
causar aglomerados, então decidimos fazer uma sessão de
‘workshops’ mais aprofundados”, justificou.
Para não sentir que pouco se
fez pela oficina, Idio Chichava
e Horácio Macuácua decidiram
organizar uma formação mais
prolongada, aprofundada e para
todo o tipo de público, o profissional, o mais curioso e iniciante na dança contemporânea.
Contou que se não fosse a

pandemia da Covid-19, o projecto este ano estaria no bairro
de Hulene, onde estava prevista
uma grande festa de dança com
jovens artistas locais. ‘“Mugangueni’ é viver a arte com a juventude que nem todos os dias
têm contacto com ela”, argumentou.
Diz que apesar da pandemia, no ano passado, a apresentação na Vladimir Lenine
foi bem sucedida, “porque não
fomos nós mas o público é que
veio dançar connosco”.
Neste diapasão, a esperança
era ter mais público em 2022,

afinal o sonho é alargar ainda
mais a comunidade de dança.
Mesmo assim, não se lamenta quando chega a hora de
falar dos frutos do “Mugangueni” até aqui. “Contam-se
40 profissionais de dança. Na
quinta-feira, por exemplo,
havia jovens novos que nunca estiveram no movimento,
estamos a falar de mais de 60
pessoas a praticar esta arte em
apenas uma semana”, contou.
“Este número mostra que
muitas pessoas no país são
praticantes assíduos da dança,
sendo que a maioria, prova-

velmente, é formada em dança
tradicional. Está uma das razões
para que o projecto seja mais
aderido do que o esperado”.
“É muito fácil aceder a esses
jovens porque estamos em contacto com grupos de dança tradicional dos bairros de Hulene,
Polana-Caniço e Maxaquene”,
continuou.
Para encontrar os jovens
bailarinos integrantes da iniciativa que não têm nada a ver
com dança, os curadores intensificaram o marketing virtual através da divulgação nas
redes sociais.

A dança é uma profissão

“A dança traz muitas possibilidades de rendimento”, Idio Chichava

PORQUE muitos são os que encaram a dança
como um passatempo, Idio Chichava e companhia mostram-se empenhados em provar
que ela é muito mais do que uma ferramenta
de entretenimento.
“Não é um passatempo, mas uma profissão séria”, disse, explicando ser esta a razão
pela qual “estamos a incutir nos jovens que
eles podem viver da dança”.
Entretanto, preocupa-lhe também não
serem apenas os profissionais desta arte a
pensarem assim, pois entende ser este pensamento o espelho de quase toda sociedade.
“Não queremos incutir estas ideias apenas
nos bailarinos, mas no público em geral”,
dando-lhes fontes de inspiração e muitos

exemplos.
“Eu vivo inteiramente da dança”, argumentou.
“Nunca serei rico através do movimento,
mas posso viver correctamente, não penso
em ter grandes máquinas e mansões. São esses
princípios que quero passar aos meus alunos,
para levar a dança a um nível de consideração
a partir de nós mesmos”, continuou, quem
quer dos participantes do projecto “Mugangueni” a compreensão que o baile oferece
múltiplas formas de sobrevivência.
“Pode se dar aulas, escrever, ser bailarino, integrar uma companhia no país ou fora,
existem várias ramificações em que o bailarino pode se libertar”, comentou.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Nigéria-Tunísia: embate
de campeões nos “oitavos”

N

IGÉRIA e Tunísia, duas
selecções que já foram
campeãs
africanas,
protagonizam amanhã, a partir das 21.00
horas um dos jogos mais aguardados dos oitavos-de-final do
CAN-Camarões 2021.
O embate entre dois dos
“colossos” do continente é
um dos que marca o arranque
dos “oitavos”, que terá como
primeiro encontro o Burquina
Faso-Gabão às 18.00 horas.
Mas importa, mesmo, ressalvar o duelo entre as “Super
Águias” e “Águias do Cartago”
ou estivessem frente-a-frente
no Estádio Roumde Adjia dois
dos candidatos à conquista do ceptro africano. Apesar
do equilíbrio ser uma cenário
mais expectável sempre que
estes dois combinados se encontram, o histórico recente
dá vantagem aos nigerianos
que aliás, chegam aos oitavos-de-final como o conjunto que
melhor futebol está a praticar e
ainda na qualidade de primeiro
classificado do Grupo “D” com
nove pontos, sendo a única
que somou por vitórias os três
jogos (Egipto 1-0, Sudão 3-1 e
Guiné-Bissau 2-0) realizados
na fase de grupos.
A Tunísia, por seu turno,
transitou como um dos melhores terceiros classificados. Inserido no Grupo “F” terminou
com três pontos, atrás da Gâmbia e Mali, segundo e primeiro
classificados, respectivamente.
Valeu a vitória sobre a Mauritânia (4-0), já que averbou duas
derrotas frente ao Mali e Gâmbia (1-0).
Na última edição do CAN-Egipto 2019, a Nigéria bateu a
Tunísia, por 1-0, no desafio de
apuramento do terceiro lugar
com o tento solitário a ser marcado pelo avançado Ighalo.
A Nigéria, tricampeã do
CAN (1980, 1994 e 2013), arrecadou, desta forma, a medalha de bronze pela oitava vez
na história. As outras tinham

Chelsea e Tottenham protagonizam “derby” apetecível em Londres

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

“Derby” em Londres
“clássico” em Milão

A Nigéria levou de vencida a Tunísia no jogo de apuramento do terceiro lugar no último CAN-2019

sido em 1976, 1978, 1992, 2002,
2004, 2006 e 2010.
A Tunísia sagrou-se por
uma vez campeã em 2004 e
vice-campeã em 1965 e 1996.
BURKINA FASO-GABÃO
Burkina Faso e Gabão,
segundos classificados dos
Grupos “A” e “C”, respectivamente, cumprem as honras de
abertura dos “oitavos” no Estádio Limbe.
Espera-se uma partida
equilibrada entre duas selecções que apresentaram um
futebol de bom nível na fase de
grupos. Os burquinabes começaram por empatar com a Etiópia (1-1), mas no jogo seguinte
diante de Cabo Verde deram
uma boa resposta vencendo
(1-0), tendo no derradeiro embate dado uma boa luta frente
ao anfitrião, Camarões, mau
grado o desaire (2-1).

O Gabão, por sua vez, foi
uma das surpresas ao ser um
dos responsáveis pela não
qualificação do Gana. Os gaboneses impuseram às “Estrelas Negras” um empate (1-1),
venceram as Comores (1-0) e
travaram Marrocos (2-2) outro
candidato ao título. Os “Panteras” fazem parte do conjunto
das selecções que não conheceram o sabor amargo da derrota na fase regular. As outras
são: Nigéria, Mali, Camarões,
Costa do Marfim, Marrocos e
Gâmbia.
Apesar da sua evolução no
panorama futebolístico africano, o Gabão nunca disputou
uma final do CAN, facto que
não se aplica aos “Garanhões”,
se se atender que em 2013, na
África do Sul, foram finalistas
vencidos, numa decisão em
que perderam frente a Nigéria

por 1-0.
Para segunda-feira estão
marcados mais dois jogos. Os
Camarões recebem a maior
surpresa da fase de grupos,
as Comores, que lograram
bater o Gana (3-2) na última
jornada do Grupo “C”. Antes
desse confronto, em que os
“Leões Indomáveis” são cem
porcento favoritos, jogam
Guiné-Conacri e Gâmbia.
Nos jogos dos “oitavos” é
de ressalvar o Costa de Marfim-Egipto agendado para
quarta-feira.
Calendário dos oitavos-de-final
AMANHÃ, 23 DE JANEIRO
18.00 horas - Burquina
Faso-Gabão (Limbe Stadium,
Limbe)
21.00 horas - Nigéria-Tunísia (Roumde Adjia Stadium,

Garoua)
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE
JANEIRO
18.00 horas - Guiné-Conacri-Gâmbia (Kouekong Stadium, Bafoussam)
2100 horas - Camarões-Comores (Olembe Stadium,
Yaounde)
TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO
18.00 horas - Senegal-Cabo Verde (Kouekong Stadium,
Bafoussam)
21.00 horas - Marrocos-Malawi (Ahmadou Ahidjo
Stadium, Yaounde)
QUARTA-FEIRA, 26 DE
JANEIRO
18.00 horas - Costa de Marfim-Egipto (Japoma Stadium,
Douala)
21.00 horas - Mali-Guiné
Equatorial (Limbe Stadium,
Limbe)

O FIM-de-semana traz muito mais futebol pela
Europa fora, com alguns jogos grandes em perspectiva. Na Inglaterra, há “derby” londrino entre Chelsea e Tottenham, amanhã, o mesmo dia
em que há um clássico do norte de Itália, entre
Milan e Juventus.
O “Notícias” através do Maisfutebol dá a conhecer os jogos de destaque a seguir hoje e amanhã.
HOJE
Hoffenheim-Borussia Dortmund (16.30
h): O Borussia, segundo classificado, visita o
quarto, num dos jogos mais apetecíveis da jornada 20 da Bundesliga alemã. A equipa amarela
tem 40 pontos, menos seis que o líder Bayern de
Munique, enquanto o Hoffenheim tem 31 pontos, na quarta posição.
Manchester United-West Ham (17.00 h):
O Man.United mede forças com uma das sensações da época em Inglaterra, o West Ham de David Moyes. É certo que os londrinos vêm de uma
derrota caseira com o Leeds United que pôs fim
a três vitórias consecutivas, mas a equipa da capital vai a Old Trafford à frente dos comandados
de Ralf Rangnick que, contudo, têm um jogo a
menos.
Southampton-Manchester City (19.30
h): O próximo adversário do Sporting na Liga
dos Campeões visita um Southampton que está
sensivelmente a meio da tabela classificativa da
“Premier League”, num teste que põe à prova o
líder e as 12 vitórias consecutivas dos homens de
Pep Guardiola. Os “saints” vão procurar manter
a luz relativamente positiva no seu estádio, onde
em dez jornadas, apesar de só terem três vitórias,
só perderam por uma vez.
Atlético Madrid-Valência (22.00 h): Um
dos jogos mais apetecíveis da jornada 22 em Espanha põe em duelo, em Madrid, a equipa da
casa contra o Valência. O Atlético é quarto classificado, com 33 pontos, perante um Valência
que é 10.º na tabela classificativa, com 28 pontos.

AMANHÃ
PSV Eindhoven-Ajax (15.30 h): Duelo
grande nos Países Baixos. A equipa de Erik Ten
Hag visita o PSV num embate pela liderança. O
PSV é primeiro classificado, com 46 pontos, mais
um do que o Ajax, vice-líder com 45 pontos.
Crystal Palace-Liverpool (16.00 h): A jornada 23 da “Premier League” leva o Liverpool,
a Selhurst Park, para defrontar o Crystal Palace.
Mais um jogo fundamental para os comandados
de Jurgen Klopp não perderem de vista o líder
Manchester City.
Chelsea-Tottenham (18.30 h): “Derby”
londrino em plena tarde de amanhã, o terceiro
entre Chelsea e Tottenham em 2022, no espaço
de 19 dias. Depois de ter levado a melhor nos dois
duelos das meias-finais da Taça da Liga, rumo à
final, a equipa comandada por Thomas Tuchel
vai procurar dar seguimento a essa supremacia
recente sobre o adversário, até porque está numa
árdua luta com o Liverpool pelo segundo lugar da
“Premier League” mas, até mais do que isso, para
não ver o líder Manchester City fugir ainda mais.
Empoli-Roma (19.00 h): A Roma vai ao estádio Carlo Castellani na jornada 23 da primeira
liga italiana, em mais um duelo importante para
a Roma lutar pelos lugares de competições europeias. A equipa da capital tem 35 pontos, no sétimo lugar, mas tem também de ter o adversário
em total consideração. O Empoli tem só menos
seis pontos: é 11.º, com 29.
Milan-Juventus (21.45 h): “Clássico” que
vai prender atenções de Turim até Milão, entre
duas equipas que estão com sete pontos de diferença e que almejam o título e acesso à Liga dos
Campeões. O Milan que desperdiçou a meio da
semana a hipótese de liderar, é segundo com 48
pontos, enquanto a Juventus ocupa a quinta posição, com 41. Na perspectiva do título, e apesar
de ainda estar a começar a segunda volta, pode
claramente ser um jogo mais crucial para a equipa de Massimiliano Allegri.

Pelé em
situação crítica

Barça eliminado
da Taça do Rei

DEPOIS de vários problemas de saúde ao longo dos últimos meses, as más notícias continuam a bater à porta de Pelé. A lenda do
futebol brasileiro e mundial foi diagnosticado com um cancro no
cólon recentemente, a última semana ficou marcada por várias
deslocações do ex-jogador ao hospital para realizar o tratamento
de quimioterapia. No entanto, depois de regressar a casa na passada
quinta-feira, Pelé ficou a perceber que o seu estado de saúde sofreu
um agravamento.
O cancro que lhe havia sido diagnosticado em Setembro do ano
passado terá sofrido um processo de metastização, alastrando-se a
outras partes do organismo e originando agora tumores no intestino, no fígado e nos pulmões, de acordo com a ESPN.
O astro brasileiro de 81 anos, que conta com três “Mundiais” no
currículo ao serviço da selecção brasileira, tem vindo a sofrer com
sucessivas recaídas no seu estado de saúde ao longo dos últimos
anos e, de acordo com as perspectivas clínicas, não se avizinham
tempos fáceis para uma das maiores figuras do mundo do futebol
de todos os tempos.

O BARCELONA perdeu no País
Basco, por 3-2, diante do Athletic Bilbao e está fora da Taça
do Rei.
O jogo não podia ter começado de melhor forma para
a turma da casa. Muniain, logo
aos dois minutos, rematou em
arco e não deu qualquer hipótese a Ter Stegen.
Aos 20 minutos, Ferrán
Torres decidiu pagar na mesma
moeda. O reforço de inverno
dos catalães apontou o primeiro golo ao serviço do novo
clube com um remate de lon-

Curry esteve de pontaria afinada mas, mesmo assim, os Pacers foram superiores

NBA

Curry brilha mas
não evita derrota
NEM os 39 pontos de Steph
Curry foram suficientes para
os Golden State Warriors baterem os Indiana Pacers. Os
californianos perderam por
117-121 no prolongamento e
somaram a terceira derrota
nos últimos cinco jogos.
Os Pacers igualaram o encontro num triplo de Justin
Holiday e forçaram o prolongamento. Conseguiram um
parcial de 10-7 e celebraram o
segundo triunfo consecutivo
apesar das ausências de Myles
Turner, Sabonis, Brogdon e

McConnell.
O “splash brother” de
Curry, Thompson, ficou-se
pelos 12 pontos: falhou os
sete triplos tentados. Do lado
da equipa forasteira, o jovem
Chris Duarte foi o melhor
marcador com 27 pontos, seguido de Justin Holiday com
16.
Os Suns foram mais fortes
no confronto frente aos Mavericks, em Dallas, e venceram por 109-101. Luka Doncic
voltou a protagonizar uma
grande noite: 28 pontos, oito

ressaltos e oito assistências,
números insuficientes para
evitar a derrota frente aos vice-campeões da NBA.
Devin Booker continua
de mão quente e contribuiu
com 28 pontos para o triunfo
dos Suns enquanto Chris Paul
conseguiu um duplo-duplo:
dez pontos e 11 assistências.
Os Knicks continuam
num mau momento. A formação de Nova Iorque perdeu, no Madison Square
Garden, diante dos Pellicans:
91-102.

ga distância e restabeleceu a
igualdade com a qual se chegou
ao intervalo.
O fim da segunda parte foi
frenético. Muniain cobrou uma
falta e Inigo Martinez aproveitou a confusão na grande área
blaugrana para voltar a colocar
os bascos em vantagem, a quatro minutos dos 90. Quando
a vitória do Athletic já parecia assegurada, surgiu Pedri a
aproveitar um remate acrobático falhado de Dani Alves a
disparar para o empate, já em
tempo de compensação.

No prolongamento, a equipa da casa continuou melhor e
chegou ao golo da vitória aos
106 minutos, após Muniain cobrar uma grande penalidade.
O Barcelona cai na prova,
enquanto o Athletic Bilbao,
dias depois de perder a Supertaça espanhola, garante a passagem aos “quartos” da Taça
do Rei.
Já o Real Madrid operou
uma reviravolta no marcador
no prolongamento da visita ao
Elche (2-1), para avançar para
os “quartos”

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ESTÁDIO NACIONAL DO ZIMPETO

Implantação da nova
relva já em curso

I

NICIOU ontem a implantação da relva natural no Estádio Nacional do Zimpeto,
recentemente adquirida na
África do Sul, que chegou
ao país na tarde de quinta-feira.
A implantação acontece
pouco tempo depois da conclusão da preparação do solo,
que decorreu desde Setembro,
altura em que foi removida a
relva que remontava de 2011,
aquando da realização dos Jogos
Africanos.
A remoção da antiga relva foi
sucedida pela retirada de quatro
centímetros do solo afectado
pela relva daninha. Feito isto,
foram introduzidos produtos
químicos para eliminar os focos
da relva daninha, seguindo-se a
introdução do novo solo natural
e fertilizantes.
O passo seguinte foi a introdução do solo vegetal e preparação do piso para receber a
nova, que deverá estar pronta
até Junho, quando os “Mambas” iniciarem a disputa dos
jogos de qualificação para o
CAN-2023, cuja fase final será
na Costa do Marfim, e o CAN-Interno (CHAN-2022), que se
realiza na Argélia. Mas antes,
em Março, os “Mambas” deverão jogar numa data-FIFA, não
se sabendo se até essa altura o
relvado estará pronto. A relva
precisa, no mínimo, de quatro
meses para estar pronta.
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FC da Beira-Gorongosa
na abertura do “Provincial”
O FUTEBOL Clube da Beira e a ACLL Nacional de Gorongosa defrontam-se esta tarde, às
13.30 horas, no Estádio Municipal da Beira, no
arranque do Campeonato Provincial de Futebol de Sofala.
Duas horas depois (15.30 horas) a Liga Desportiva de Sofala, que há dias renovou com Lucas
Barrarijo, vai defrontar o Matchedje da Beira.
Amanhã entra em cena o Ferroviário da Bei-

ra que vai enfrentar o Sporting Clube da Beira, a
partir das 15.30 horas. A anteceder este encontro,
o Têxtil do Púnguè vai defrontar a Chama da Unidade, às 13.30 horas.
Lembre-se que a Associação Provincial de
Sofala abriu oficialmente a temporada-2022 há
uma semana com a disputa da Supertaça Provincial, conquistada pelo Ferroviário da Beira com
triunfo (3-0) frente ao Estrela Vermelha.

Piso do Fer. Nacala
afectado pelas chuvas
O PISO do campo do Ferroviário de Nacala ficou parcialmente
danificado devido à chuva que
devastou a cidade de Nacala na
quarta-feira, devendo receber,
de imediato, uma intervenção
para que a equipa principal possa
trabalhar nele a partir do início
de Fevereiro.
Uma parte da borracha que
sustenta o piso sintético sofreu
um ligeiro deslocamento e face

a esse incidente, uma equipa de
técnicos especializados foi solicitada para fazer uma avaliação
sobre o impacto dos estragos
causados, para que, de imediato,
entre em acção para garantir os
treinos da equipa.
Recorde-se que o Ferroviário de Nacala utiliza o seu recinto
para jogos oficiais desde ano passado, após uma reabilitação que
contou com a colocação da relva

sintética. Refira-se que a chuva
caiu com muita intensidade em
algumas zonas de Nampula, incluindo Nacala, por aproximadamente duas horas e, na sequência
dessa intempérie, a zona baixa da
cidade portuária de Nacala ficou
alagada, condicionando a circulação de pessoas e bens.
Segundo os relatórios preliminares, a tempestade não fez
vítimas mortais.

CAMPEONATOS DA CIDADE DE MAPUTO

Joga-se por um lugar na final de básquete
A CAMPEÃ Ferroviário “A”
defronta esta tarde, no pavilhão da Universidade Eduardo
Mondlane, às 16.00 horas, a
formação d´A Politécnica para
a primeira jornada do “play-

-off” para o apuramento da
campeã da Cidade de Maputo
de Basquetebol em seniores femininos.
Já o pavilhão dos “tricolores” vai acolher o embate para

as classificativas do quinto e
sexto lugares entre as duas
equipas vizinhas (Maxaquene-Desportivo).
Em relação ao Campeonato
da Cidade de seniores mascu-

linos, para hoje está previsto o
embate entre A Politécnica e
Aeroporto quando forem 15.00
horas. No pavilhão da UEM, o
Desportivo terá pela frente o
Atlético. O mesmo local aco-

Costa do Sol e Muthemba
brigam em andebol
O COSTA do Sol e a Sansão Muthemba dão
continuidade este fim-de-semana à batalha por um lugar na final do Campeonato de Andebol da Cidade de Maputo, com
dois duelos (um hoje e outro amanhã, às
15.00 horas) das meias-finais que são disputados num play-off a melhor de três.
No primeiro jogo da meia-final, o Costa do Sol venceu por tangenciais 28-26,
colocando-se muito perto da final. Aliás,
os “canarinhos” só precisam de mais um
triunfo este fim-de-semana para selar a
qualificação e marcar encontro com o rival Malhangalene na final, equipa que superou o Mahotas nas “meias”, por 2-0.
Um empate hoje ou vitória da Sansão
Muthemba adia a decisão para a amanhã,
naquele que será o terceiro e último jogo.
A final será disputada num play-off a melhor de cinco. O Costa do Sol é actual detentor do troféu.
Entretanto, em femininos, a disputa
do título será entre o Matchedje e Costa
do Sol, que desta forma reeditam a final
de 2019, ganha pelas “militares”, actuais
campeãs. Tal como em masculinos, a final
feminina será num play-off a melhor de
cinco jogos.

“Canarinhos” bem encaminhados rumo à final

lhe, às 17.00 horas, o embate
entre a Universidade Pedagógica e o Ferroviário “A”.
Ainda hoje, o Maxaquene recebe o Ferroviário “B”, a
partir das 16.00 horas.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo pode ascender
à quinta posição
O LILLE, de Reinildo, pode
dar um salto da oitava para a
quinta posição da Liga Francesa em caso de vitória sobre
o Brest (hoje, às 18.00 horas)
e derrota do Lens, Mónaco,
Rennes e Strasbourg.
A viver um momento
muito bom - não perde há
nove jogos - o Lille soma 32
pontos e vem de uma vitória
em casa, frente ao Lorient,
por 3-1, uma partida que ficou marcada pelo primeiro
golo oficial do internacional
moçambicano Reinildo.
Para a Ligue 1, o Bordéus, de Mexer, passa por
momentos complicados e
precisa
obrigatoriamente
de vencer amanhã (16.00
horas) na recepção ao Strasbourg para pensar em sair
da zona de despromoção.
Os “girondinos” ocupam a
19.ª posição, com 17 pontos,
e não dependem apenas deles para deixar a zona “vermelha”, já que Clermont
Foot ou Metz não podem
pontuar.
MADEIRENSES EM ALTA
RECEBEM BELENENSES
Em clara ascensão na
Liga Portuguesa, o Marítimo,
de Zainadine e Clésio, recebe
hoje (17.30h) o Belenenses

SAD, em jogo a contar para
19.ª jornada do campeonato. Os madeirenses seguem
empolgados para este encontro após vitória no terreno do Braga na ronda passada e sabem que uma vitória
pode fazer com que subam
do nono para o sexto lugar.
Mas para tal, os “insulares”,
que somam 23 pontos, devem torcer para derrotas do
Guimarães, Portimonense e
Estoril. O Belenenses ocupa
a 18.ª e última posição com
apenas 11 pontos.
WITI QUER PONTUAR
APÓS DESCALABRO
O Nacional, de Witi, que
vinha de uma série de cinco
jogos sem perder na II Liga
Portuguesa, sofreu na semana passada uma goleada,
em casa, frente ao Benfica
B (0-3), mas no jogo desta
tarde (13.00h) com o Vilafranquense, os nacionalistas
estão ávidos por pontuar.
Uma vitória remete-os
ao quarto lugar, caso o Rio
Ave perca no duelo diante do
Farense.
A entrada para jornada
19, o Nacional ocupa a quinta
posição com 29 pontos, contra (30) do Rio Ave.
O Vilafranquense é 14.º

com 19. Ainda para a mesma competição, o Chaves de
Bruno Langa joga na segunda-feira com o Leixões num
dos encontros que encerra a
ronda.
REGINALDO AJUDA
DÍNAMO A BATER SUA
ANTIGA EQUIPA
O internacional moçambicano Reginaldo Faite entrou a substituir na vitória do
Dínamo de Tirana, por 1-0,
diante do Kukesi, sua antiga
equipa, em partida da 16.ª
jornada da I Liga da Albânia,
disputado na quinta-feira.
Este foi o jogo de estreia
do avançado moçambicano
pelo Dínamo, tendo ajudado a equipa a subir do oitavo
para o sétimo lugar, agora
com 18 pontos, graças ao
golo tardio (89`) de Eni Imami.
O campeonato continua
a ser liderado pelo Tirana
com 34 pontos, mais seis que
o Kukesi, segundo. Na próximo ronda, a equipa de Reginaldo mede forças com o
líder da prova. O duelo, que
se antevê muito difícil para a
equipa do internacional moçambicano, está marcado
para às 20.45 horas.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Quase metade da população
de África vive sem electricidade

C

ERCA de 600 milhões
de africanos, quase metade da população do
continente, vivem sem
acesso à electricidade
e apenas quatro países africanos têm 100% de cobertura de
energia eléctrica, conclui um
estudo divulgado na quinta-feira.
Apresentado pela Fundação África Europa e pela Fundação Mo Ibrahim a propósito
de um debate sobre energia e
mudanças climáticas que decorreu por teleconferência,

o estudo conclui que apenas
54,7% dos 1,3 mil milhões de
habitantes do continente africano tem acesso à electricidade.
O número de pessoas sem
electricidade em África é 1,3%
superior à população total da
União Europeia, que tem cobertura total de energia eléctrica, conclui o documento.
Segundo os autores do estudo apenas o Egipto, as Maurícias, as Seichelles e a Tunísia
têm uma cobertura total de
energia, enquanto no Sudão do

Sul, por exemplo, apenas 6,7%
da população tem electricidade.
Durante o debate, a representante especial do secretário-geral da ONU para a
Energia Sustentável para Todos e co-presidente da ONU-Energia, Damilola Ogunbiyi,
sublinhou que cerca de 10 milhões de pessoas morrem todos
os anos em África por causa da
falta de electricidade e mais de
quatro milhões de mulheres
morrem de problemas de saúde atribuíveis a poluição do ar

interior por causa dos combustíveis que usam para cozinhar.
O estudo revela também
que, embora África represente
17% da população global, apenas conta 3,4% do consumo
global de energia, enquanto
a União Europeia representa
5,8% da população mundial e
10,4% do consumo de energia.
Um cidadão na União Europeia consome em média
nove vezes mais do que um habitante de África, e a França e a
Alemanha juntas consumiram
mais energia em 2019 do que

CASOS DE PEDOFILIA NA ALEMANHA

O PAPA emérito Bento XVI foi severamente criticado num relatório independente apresentado ontem na
Alemanha sobre agressões sexuais
contra menores nas arquidioceses
de Munique e Freising, que ele liderou entre 1977 e 1982.
O então cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar papa, não fez
nada para afastar quatro clérigos
suspeitos de abusos sexuais contra
menores, disseram os advogados do
relatório encomendado pela Igreja.
Em comunicado enviado aos
advogados, o papa emérito rejeitou
“estritamente” qualquer responsabilidade, posição que os autores do
relatório não consideram “credível”, segundo declarou o advogado
Martin Pusch.
Em dois casos, os envolvidos
eram membros do clero que cometeram várias agressões comprovadas, inclusive pelos tribunais,
ressaltou. Os dois padres permaneceram dentro da Igreja e nada foi
feito, acusou.
Os especialistas disseram estar
convencidos de que Ratzinger estava ciente do passado pedófilo do
padre Peter Hullermann, que chegou em 1980 da Renânia do Norte-Vestfália, na Baviera, onde conti-
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Papa emérito Bento XVI
acusado de inacção

Papa Bento XVI saúda fiéis na praça São Pedro, no Vaticano
nuou a praticar abusos por décadas
sem ser incomodado.
Em 1986, um tribunal condenou-o a uma pena de prisão com
sursis (suspensão da execução da
pena privativa de liberdade imposta
sob determinadas condições). Mas
ele foi então transferido para outra
cidade da Baviera, onde teria reincidido. Foi apenas em 2010 que este
padre foi forçado a aposentar-se.
Joseph Ratzinger negou conhecer o passado do padre, cujo caso
ganhou destaque dos jornais em
2010, na época do pontificado de
Bento XVI.
Os autores do relatório também

apontam para o cardeal Reinhard
Marx, actual arcebispo de Munique
e Freising, por ser negligente em
dois casos de padres suspeitos de
abusos sexuais contra crianças.
No geral, o relatório denuncia o
encobrimento sistemático de casos
de violência contra menores entre
1945 e 2019 com o objectivo, segundo eles, de “proteger a Igreja”.
“O reconhecimento das vítimas
continua insuficiente sob muitos
pontos de vista, também depois
de 2010”, quando foram revelados
os primeiros escândalos de pedofilia na igreja alemã, considera. (SWISSINFO)

toda a população africana.
O mesmo estudo conclui
que a proporção das emissões de dióxido de carbono de
África (4% das emissões globais) é de menos de metade da
proporção da sua população
no mundo (17%), enquanto a
proporção das emissões da UE
(8,2%) supera largamente a da
sua população no mundo.
Os autores do estudo acrescentam que os combustíveis
fósseis ainda representam uma
parte importante da produção
de energia em África e na União

Europeia, com o petróleo, o gás
e o carvão a liderar os combustíveis comercializados para a
produção de electricidade em
ambas as regiões.
Estes três combustíveis representam 91,5% da energia
consumida em África e 73,4%
da energia consumida na UE.
Organizado pela Fundação
África-Europa e pela Fundação
Mo Ibrahim, o debate foi o primeiro de três que visam antecipar a cimeira União Africana
(UA), agendada para Fevereiro
em Bruxelas, Bélgica. - (Lusa)

Líder militar sudanês
nomeia 15 ministros
O LÍDER militar do Sudão, Abdel
Fattah al-Burhane, nomeou quinta-feira 15 ministros em substituição dos que
foram destituídos no golpe do Estado de
Outubro, horas após se ter reunido com
enviados norte-americanos.
De acordo com um comunicado oficial, Al-Burhane nomeou os titulares de
pastas importantes como Negócios Estrangeiros, Energia e Petróleo, Indústria,
Investimento e Cooperação Internacional, Telecomunicações, Cultura e Informação, após a tentativa fracassada, no
início do mês, da formação de um novo
Executivo chefiado pelo antigo primeiro-ministro Abdallah Hamdok.
O novo chefe da diplomacia, Ali al-Sadeq Ali, era embaixador no Líbano e
na Grécia e havia sido nomeado subsecretário dos Negócios Estrangeiros por
Al-Burhane após o golpe de Estado de
25 de Outubro, mas foi posteriormente
removido do cargo por Hamdok.
O próprio Hamdok foi detido aquando do golpe e ficou em prisão domiciliária até ao final de Novembro, quando
chegou a acordo com o líder militar para
liderar um novo Governo civil, mas sem
a presença de algumas forças políticas
consideradas indesejáveis pelos militares golpistas.
No entanto, o primeiro-ministro não
conseguiu chegar a um consenso com as
forças da oposição para formar um gabinete e renunciou ao cargo no início de
Janeiro, após o que Al-Burhane nomeou

ele próprio quarta-feira vários subsecretários de Estado para desempenharem as
funções de ministros de forma interina.
Desde o golpe, apenas seis ministros
pertencentes aos grupos rebeldes armados, com os quais Cartum assinou um
Acordo de Paz em 2020, permaneceram
em seus cargos.
O Governo sudanês conta com 26
ministérios, mas ainda não tem um primeiro-ministro e as pastas do Interior,
Defesa, Educação e Justiça continuam
por preencher.
As nomeações de quinta-feira
acontecem poucas horas depois de Al-Burhane ter reunido em Cartum com a
subsecretária de Estado para os Assuntos
Africanos, Molly Phee, e o enviado especial de Washington para o Corno de África, David Satterfield.
Durante a reunião, o general concordou em formar “um Governo nacional
independente e qualificado, chefiado
por um primeiro-ministro civil”, de
acordo com um comunicado do Conselho Soberano, o mais alto órgão de poder
no Sudão e do qual Al-Burhane é presidente.
Além disso, na reunião ficou ainda
acordado que “as partes sudanesas se
empenhem num diálogo nacional que
reúna todas as forças políticas e sociais”
para sair da crise, o que a ONU está a tentar através de uma iniciativa lançada na
semana passada. - (Lusa)

Explosão mata
17 pessoas no Gana
PELO menos 17 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa
explosão que devastou parte de uma cidade no Gana, causada por um acidente que envolveu um camião de transporte
de material explosivo para uma mina, disse o Governo. A explosão ocorreu na quinta-feira em Appiatse, não muito longe
de Bogoso, uma cidade mineira, a cerca de 300 quilómetros a
oeste de Acra, a capital do país da África Ocidental. De acordo
com informações preliminares, “um acidente envolvendo um
camião que transportava materiais explosivos para uma empresa mineira, uma motocicleta e um terceiro veículo ocorreu
perto de um transformador eléctrico e levou à explosão”, disse
o Ministro da Informação, Kojo Oppong-Nkrumah, num comunicado divulgado na noite de quinta-feira. “Um total de 17
pessoas foram infelizmente confirmadas mortas e 59 pessoas
feridas foram resgatadas”, acrescentou o ministro.

Irão, Rússia e China iniciam
exercício naval conjunto

O IRÃO, a Rússia e a China iniciaram ontem um exercício naval
conjunto no Oceano Índico com o objectivo de aumentar a segurança marítima, noticiou a imprensa estatal iraniana. A televisão iraniana detalhou que a 11 dos navios do país juntaram-se
três navios russos, incluindo um contratorpedeiro, e dois chineses. A Guarda Revolucionária Iraniana também participará
com navios e helicópteros. As manobras prevêem combates
noturnos, operações de salvamento e exercícios de combate a
incêndios. Trata-se do terceiro exercício naval conjunto entre
os países desde 2019. Este coincide com uma recente visita do
Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, à Rússia, que terminou na
quinta-feira.Teerão tem procurado intensificar a cooperação
militar com Beijing e Moscovo no momento em que se registam
tensões regionais com os Estados Unidos.

Mulher condenada à morte
UM tribunal paquistanês condenou uma mulher muçulmana à
morte depois de a considerar culpada de blasfémia por insultar o
profeta Maomé em mensagens de texto que enviou a um amigo,
informou na quinta-feira uma fonte oficial. A mulher, Aneeqa
Atteeq, foi detida em Maio de 2020 depois de o homem ter alertado a Polícia de que lhe tinha enviado caricaturas do Profeta consideradas sacrílego - através da aplicação móvel WhatsApp.
Ao abrigo das leis de blasfémia do Paquistão, qualquer pessoa
considerada culpada de insultar a religião ou figuras religiosas
pode ser condenada à morte. Embora as autoridades ainda não
tenham executado uma sentença de morte por blasfémia, só a
acusação pode causar tumultos. De acordo com uma ordem judicial, a mulher foi também condenada a 10 anos de prisão.

Talibãs debatem crise
humanitária na Noruega
UMA delegação talibã é esperada na Noruega, entre amanhã e
terça-feira, para reuniões que terão como foco a grave situação
humanitária no Afeganistão e os direitos humanos no país,
anunciou ontem a diplomacia norueguesa. Em Oslo, os talibãs,
no poder no Afeganistão desde Agosto, deverão encontrar-se
com representantes das autoridades norueguesas e de outros
países, mas também com representantes da sociedade civil
afegã, segundo indicou um comunicado do Ministério dos
Negócios Estrangeiros norueguês. “Nós estamos extremamente
preocupados com a grave situação humanitária no Afeganistão,
onde milhões de pessoas estão a enfrentar um desastre
humanitário de grande amplitude”, disse a ministra dos
Negócios Estrangeiros norueguesa, Anniken Huitfeldt, citada no
comunicado.
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Biden: Altos e baixos do primeiro ano de mandato do Presidente dos EUA
LUSA
UM ano depois de ter chegado à Casa
Branca, o Presidente dos EUA, Joe Biden,
percorreu uma montanha-russa de altos e baixos políticos, onde os seus fracos
indicadores de popularidade reflectem a
predominância de insucessos. Eis uma lista dos principais sucessos e insucessos do
primeiro ano de mandato de Joe Biden.
INSUCESSOS: VIOLÊNCIA ARMADA
Na campanha eleitoral de 2020, Biden
tinha prometido às famílias de vítimas de
violência armada que iria aumentar o controlo de compra e uso de armas.
“No meu primeiro dia no gabinete, vou
enviar um projecto de lei para o Congresso” sobre o controlo de venda de armas,
prometeu Biden durante a campanha,
mas apenas em abril de 2021 assinou uma
ordem executiva sobre armas, ainda assim
em termos muito mais vagos do que aqueles que apresentou em campanha.
Nos EUA, ao longo de 2021 morreram
cerca de 20 mil pessoas por crimes armados e, até hoje, Biden não conseguiu apoio
no Congresso para fazer aprovar legislação
significativa sobre controlo de armas.
INFLAÇÃO
Em 2021, a inflação nos EUA subiu para
6,8%, a marca mais alta desde 1982, e a
Reserva Federal norte-americana já anun-

ciou que vai ter de subir a taxa de juro, pelo
menos por duas vezes, num esforço de
tentar controlar a espiral de ascensão dos
preços.
A Casa Branca não escondeu a irritação quando, há poucas semanas, o antigo secretário do Departamento do Tesouro Larry Summers avisou que a inflação
iria deitar por terra grande parte do plano económico de Joe Biden, considerado
uma peça essencial de governação para
este mandato. A subida da inflação não é
alheia aos milionários planos de investimento que Biden tem conseguido aprovar
no Congresso, nomeadamente o programa
de 1,2 bilião de dólares em infra-estruturas
e o plano de recuperação económica face
à pandemia da Covid-19, de 1,9 bilião de
dólares.
SAÍDA MILITAR DO AFEGANISTÃO
Quando parecia que a política externa
de Biden estava a permitir pacificar a ordem
internacional e apaziguar os norte-americanos com a posição dos EUA no cenário
mundial, eis que o Presidente anuncia para
o final de Agosto de 2021 a retirada total
das tropas no Afeganistão, cumprindo um
compromisso assumido pelo seu antecessor, Donald Trump.
A consequente tomada de poder pelos
talibãs e as imagens televisivas de pessoas
que se agarravam aos trens de aterragem de

curso na conferência climática de Glasgow
em 2021 do enviado norte-americano para
o Clima, John Kerry, mostra que muito
nesta área evoluiu na Casa Branca.
No início deste ano, a vice-Presidente, Kamala Harris, apresentou um programa para criação de 500 mil postos de
carregamento para carros eléctricos em
todo o país, revelando que há uma atitude
pró-activa de mudança de atitude sobre o
Clima, na Casa Branca.

Primeiro ano de mandato de Joe Biden marcado por altos e baixos (EPA)

aviões que partiam do Aeroporto Internacional de Cabul para fugir ao novo regime
chocaram o mundo e mancharam a imagem externa da Casa Branca.
REFORMA DA LEI ELEITORAL
O Partido Democrata de Joe Biden
mostrou-se muitas vezes descontente com
os obstáculos ao voto das minorias, em
particular nos estados mais conservadores, propondo uma alteração radical na Lei
Eleitoral, que interfere em grande parte na
autonomia dos governos estaduais nesta
área. O propósito era eliminar mecanismos
que afastavam as populações mais desfavorecidas das mesas de voto, mas o Partido

Republicano cedo fez saber que não alinharia com os democratas nos dois projectos
de lei apresentados no Congresso.
Biden ainda tentou alterar as regras internas de funcionamento do Senado, para
tentar facilitar a aprovação da reforma na
câmara alta do Congresso, mas não conseguiu sequer, para já, unir a bancada dos
democratas à volta desta ideia.
SUCESSOS: ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Biden conseguiu que todos os membros do seu Governo tivessem colocado
como prioridade nas suas agendas políticas
a questão das alterações climáticas e o dis-

O COMBATE À PANDEMIA DA
COVID-19
O programa de alívio financeiro à pandemia da Covid-19, no valor de 1,9 bilião de
dólares, destinado a famílias, aos estados e
a várias cidades, foi elogiado por republicanos e democratas.
Esta foi uma das promessas eleitorais
que Biden conseguiu fazer aprovar com
mais rapidez no Congresso, permitindo a
milhões de norte-americanos fazer frente
às dificuldades económicas provocadas
pela crise sanitária.
Ao mesmo tempo, Biden conseguiu
impor um programa de vacinação que
chegou a mais de 200 milhões de pessoas,
apesar de uma parte importante da população (sobretudo nas áreas mais conservadoras do país) continuar a resistir às
vacinas.

Esta resistência às vacinas está também
por detrás do ressurgimento de recentes
novas vagas da pandemia, que continuam a deixar os EUA como um dos países
mais afectados pela crise sanitária, mas os
Centros de Controlo de Doenças (CDC, na
sigla em inglês) apresentaram um recente
relatório com sinais de esperança para o
controlo da situação nos próximos meses.
Regresso à Organização Mundial de
Saúde (OMS) e aos tratados de controlo de
armas.
Apesar de reconhecer que a OMS continua muito dependente da influência de
Beijing – uma acusação, de resto, repetida pelo ex-Presidente Donald Trump – o
Governo dos EUA retomou as relações com
a organização, reconhecendo o seu papel
no combate à pandemia da Covid-19 e
prometendo mais ajuda financeira.
Ao mesmo tempo, Biden disponibilizou-se para uma cimeira com o seu
homólogo russo – em Junho, em Genebra
– para discutir várias matérias de relacionamento bilateral, em particular a recuperação de tratados de controlo de armas.
Perante a iminência da caducidade do
Tratado Estratégico de Redução de Armas
(START), Biden e Putin mobilizaram uma
comissão negocial que já concordou em
alargar este acordo por mais cinco anos e
que está a analisar a sua futura actualização.
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