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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 

CRISTÃOS de todo o mundo celebram amanhã, 25 de 
Dezembro, o Natal, em comemoração do nascimento de 
Jesus Cristo, a mais emblemática figura do cristianismo. 

Em Moçambique, a data reveste-se de duplo signifi-
cado, precisamente por coincidir com o Dia da Família, 
momento de confraternizações, refeições festivas, troca 
de presentes, entre outras realizações demonstrativas de 
que a família e a igreja ocupam o centro das celebrações.

Quer o Natal, para todo o mundo cristão, quer o Dia 
da Família, para os moçambicanos, são acontecimentos 
que se celebram numa temporada particularmente atípi-
ca devido à propagação da pandemia da Covid-19 e seus 
derivados, o que obriga ao reforço das medidas sanitárias, 
que incluem festas condicionadas.

Precisamente por ser uma quadra festiva atípica, as-
sociamos a nossa voz à das autoridades governamentais 
na sensibilização das comunidades para a estrita obser-
vância do protocolo sanitário, a fim de se evitarem as 
“terríveis consequências” decorrentes desta pandemia. 
Até porque, cá entre nós, entramos já para a quarta vaga 
da doença, associada ao avanço da variante Ómicron, o 
que deve chamar a atenção colectiva de cada família e 
individualmente para a necessidade de procurar, sempre 
que possível, estratégias de resposta adaptada à Covid-19.

A Polícia da República de Moçambique veio a públi-
co esta semana declarar “tolerância zero” a qualquer acto 
que atenta à ordem e segurança públicas, principalmente 
durante a quadra festiva. Trata-se de uma posição com a 
qual concordamos plenamente, até porque oportunistas 
existem que poderão socorrer-se da suspensão do reco-
lher obrigatório nas noites de 24 para 25 de Dezembro e de 
31 de Dezembro para 1 de Janeiro para cometer desacatos. 
Entendemos nós que, apesar deste alívio, o mais impor-
tante continua a ser o uso da máscara de protecção facial, 
sobretudo em locais públicos, a lavagem frequente das 
mãos ou a desinfecção com álcool ou gel, o seguimento 
da etiqueta da tosse e o distanciamento físico.

Contudo, é desejável que a Polícia esteja permanen-
temente na rua para evitar excessos, incluindo até o der-
ramamento de sangue e mortes por acidentes de viação e 
outros crimes em plenas festas do Natal e do fim do ano.

Reflectindo sobre o Dia da Família, ocorre-nos a men-
sagem do Sumo Pontífice quando afirma que a família é 
lugar de perdão, sem o qual tudo se torna uma arena de 
conflitos e um reduto de mágoas.

Celebremos, pois, o Dia da Família tendo presente o 
perdão, elemento que traz a alegria onde a mágoa produ-
ziu tristeza. E, como diz ele, quem não perdoa não tem 
paz na alma nem comunhão com Deus. Portanto, o 25 de 
Dezembro, como Dia da Família, é momento de reflexão 
sobre a necessidade de saber perdoar porque a mágoa é 
um gesto autodestrutivo.

Desejamos uma boa festa do Natal a todas as famílias 
moçambicanas e um próspero 2022! Que a pandemia da 
Covid-19 encontre rápida resposta a bem de um rápido 
regresso à normalidade!

Promulgada Lei da Segurança 
Social do Aparelho do Estado

Inundações urbanas 
em quatro cidades

INSS em Natal Solidário 
para pensionistas e crianças

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, promulgou 
e mandou publicar a Lei do Sistema de Segurança Social 
Obrigatória dos Funcionários e Agentes do Estado. A lei 
em questão foi recentemente aprovada pela Assembleia 
da República e submetida ao Chefe do Estado para pro-
mulgação, tendo este verificado que ela não contraria a 
lei fundamental, segundo uma nota da Presidência da 
República recebida pela Redacção do “Notícias”.

A ADMINISTRAÇÃO Regional de Águas do Sul prevê risco mo-
derado de inundações urbanas nas cidades de Maputo e Mato-
la, e moderado a alto na Beira e Dondo, devido à acumulação 
de águas pluviais. Estas inundações poderão resultar das chu-
vas moderadas a fortes (30 a 50 milímetros), acompanhadas 
de trovoadas severas e ventos com rajadas previstas pelo Ins-
tituto Nacional de Meteorologia a partir de ontem até hoje nas 
províncias de Maputo, Gaza e Inhambane e progressivamente 
em Sofala, Manica, Tete e Zambézia a partir desta tarde.

O INSTITUTO Nacional de Segurança Social (INSS) reali-
za uma série de actividades de solidariedade para pensio-
nistas e crianças internadas em diferentes pediatrias das 
unidades sanitárias de todo o país, no âmbito da quadra 
festiva. A instituição oferece cabazes contendo produtos 
diversos e material escolar para os petizes, indica uma nota 
recebida pelo “Notícias”.

FMI alivia 
dívida até Abril

DDR abrange mais de mil 
guerrilheiros da Renamo

Cuba vai formar 100 
médicos moçambicanos

O 
ALARGAMENTO 
do parque in-
dustrial nacio-
nal virado para 
a transformação 

do produto a nível local 
será uma das apostas do 
Ministério da Indústria e 
Comércio (MIC) no pró-
ximo ano.

A ideia é contribuir 
para a redução ou subs-
tituição de importações 
e aumentar os níveis de 
arrecadação de receitas 
sem sufocar, de forma 
sistemática, as mesmas 
empresas com o paga-
mento de impostos.

O ministro da Indús-
tria e Comércio, Carlos 
Mesquita, afirma que o 
Executivo vai continuar 
a criar estímulos de mo-
ralização, abertura de es-
paço nos mercados, quer 
preferenciais quer bilate-
rais, em que o factor pro-
duto, associado às cer-
tificações, pode ajudar a 
internacionalizar os bens 
produzidos localmente.

Mesquita, que falava 
há dias em Maputo, disse 
acreditar que as reformas 
actualmente em curso 
irão contribuir para re-
duzir os custos de tran-
sacção, melhorar a com-
petitividade e atrair mais 
investimento nacional e 
estrangeiro.

“Como Governo, 
adoptámos um conjunto 

Governo quer ampliar
parque industrial

rantia junto às institui-
ções financeiras”, disse. 
   Considera que o novo 
regime de constituição 
de garantias mobiliárias 
e a entrada em funciona-
mento da respectiva cen-
tral permitem que mais 
pessoas tenham acesso ao 
financiamento e ao regis-
to e busca digital das ga-
rantias disponibilizadas 
nas relações de crédito. 
   Apontou também a 
operacionalização da Au-
toridade Reguladora da 
Concorrência, que tem 
como objectivo assegurar 
concorrência livre e leal, 
bem como desencora-
jar práticas que ponham 
em causa o equilíbrio e 
a eficiência no mercado. 
   “Foi ainda operacio-
nalizado o e-tributação, 
que está a permitir que 
os contribuintes pos-
sam submeter as suas 
declarações fiscais por 
via electrónica, bem 
como proceder ao pa-
gamento dos impos-
tos via banco”, realçou. 
    O governante apontou 
a eliminação da Inspec-
ção Pré-embarque (IPE) 
e a introdução do “Des-
pacho Simplificado” para 
exportação como medi-
das que acredita estarem 
a flexibilizar e a tornar 
mais célere a importação 
e exportação, reduzindo 
o tempo e os custos.

Governo garante que vai continuar a criar estímulos para desenvolver o sector industrial do país

de medidas para a me-
lhoria do ambiente de 
negócios. Falo da apro-

vação de um novo regi-
me de constituição de 
garantias mobiliárias e 

a operacionalização da 
Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias, 

que visa alargar o le-
que de bens que podem 
ser utilizados como ga-

UMA pessoa perdeu a vida e 
2445 testaram positivo para a 
Covid-19 entre quarta-feira e 
ontem, segundo as autorida-
des da Saúde, que reportam 
ainda 66 casos de recuperação.

De acordo com o comuni-
cado de actualização de dados 
do Ministério da Saúde (MI-
SAU), os novos episódios de 
infecção foram detectados em 
6262 amostras testadas em la-
boratórios públicos (5124) e 
privados (1138), em todo o país. 

Do total dos contamina-
dos, 782 são da província de 
Maputo, 727 da capital, 238 de 
Inhambane, 209 de Gaza, 168 
de Sofala e 119 de Manica. Entre 

os positivos, há 23 estrangeiros, 
223 crianças de zero a 14 anos e 
330 indivíduos com idade igual 
ou superior a 50 anos. 

Com estes novos dados, o 
cumulativo de casos positi-
vos subiu para 167.307 desde a 
confirmação do primeiro caso 
em Março de 2020, fixando-se 
o de activos em 14.101. O nú-
mero total de óbitos é de 1961.

Ainda no intervalo em re-
ferência, 21 doentes deram 
entrada nas unidades sanitá-
rias com complicações asso-
ciadas à Covid-19, enquanto 
outros 19 receberam alta hos-
pitalar. Assim, 98 indivíduos 
estão neste momento a receber 

tratamento no leito hospitalar, 
a maioria dos quais na cidade 
de Maputo. 

Dados do MISAU apontam 
igualmente para o registo de 66 
recuperados da doença, todos 
da província de Gaza, elevan-
do, deste modo, para 151.241 o 
total de indivíduos que se vi-
ram livres da enfermidade. 

Enquanto isso, 108.730 
pessoas tomaram ontem vaci-
na contra a Covid-19, no âmbi-
to da campanha de vacinação 
em massa que decorre a nível 
nacional. Assim, 8.405.304 in-
divíduos já foram imunizados 
e destes, 5.866.832 completa-
mente. 

O GOVERNO, através da 
Agência de Promoção de In-
vestimentos e Exportações 
(APIEX), pretende requali-
ficar o Centro Internacional 
de Feiras e Exportações loca-
lizado no distrito de Marra-
cuene, província de Maputo, 
com vista a executar, de for-
ma sustentável, o projecto de 
desenvolvimento e moderni-
zação do espaço, tendo como 
modelo de financiamento o 
regime de parceria público-
-privada.

Para o efeito, a APIEX
lançou há dias um concurso 
público para a contratação 
de um parceiro estratégico 
visando ao desenvolvimento, 

construção e gestão de infra-
-estrutura da Feira Interna-
cional de Maputo (FACIM).

Fonte da instituição refe-
re que a finalidade deste con-
curso é desenvolver um con-
ceito com infra-estruturas 
modernas que contemplem, 
como prioridade, pavilhões 
multiusos e temáticos, espa-
ço de exposição agro-pecuá-
ria, área de recreação, zona 
de restauração, parque de 
estacionamento de viaturas 
e outros empreendimentos 
correlacionados.

Importa referir que a mo-
dernização da FACIM vem 
sendo discutida ao longo de 
anos. Na edição deste ano, o 

ministro da Indústria e Co-
mércio, Carlos Mesquita, 
chegou mesmo a defender 
que, antes do encerramento 
da feira, as partes interessa-
das deviam discutir o futuro 
das infra-estruturas e a sua 
rentabilização.

É que, desde a sua trans-
ferência para Ricatla, no dis-
trito de Marracuene, há cer-
ca de uma década, a FACIM 
decorre em tendas gigantes, 
algumas das quais são anual-
mente instaladas para aco-
lher o certame por um perío-
do máximo de sete dias.

Carlos Mesquita entende 
que a FACIM tem de transitar 
para infra-estruturas defini-

tivas e que sejam rentabiliza-
das, independentemente da 
existência ou não da feira.

Para Mesquita, ao lon-
go de cinco décadas e meia, 
e de forma regular, a FACIM 
tem sido um evento de re-
ferência para empresários e 
empreendedores nacionais e 
estrangeiros que pretendem 
identificar e promover opor-
tunidades de negócio e ex-
pandir mercados para os seus 
bens e serviço.

No anúncio do concur-
so, a APIEX faz saber que as 
empresas ou consórcios con-
correntes devem apresentar 
um plano de negócios, outro 
de implementação e a estra-

tégia para o financiamento 
dos projectos em toda a área 
da FACIM. Acrescenta que, 
entre os projectos propostos, 
os concorrentes devem dar 
primazia a um pavilhão mul-
tiusos convencional, com 
dimensão de 2,1 hectares de 
área, cuja finalidade princi-
pal é acolher a realização de 
exposições e vários outros 
eventos afins; três pavilhões 
temáticos convencionais, 
com dimensões de 2,0 hec-
tares de área. Devem ainda 
submeter o cronograma com 
a indicação das diferentes fa-
ses do projecto, desde a con-
cepção, passando pela cons-
trução e início da exploração.

Prevalece tendência
do aumento de contágios

Procura-se parceiro para
modernização da FACIM

PERTO DE 2500 CASOS EM 24 HORAS
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REFERÊNCIA de partida: fechando o mês dos 
Direitos Humanos, abordamos hoje as respon-
sabilidades parentais como um dos riscos no 
campo da efectividade dos direitos fundamen-
tais e propensa violação do padrão mínimo do 
respeito pela dignidade da pessoa humana.

A dinamização da discussão jurídica alavan-
ca-se com, apenas, uma faceta dos inúmeros 
problemas: a disputa pela guarda de filhos e a 
não rara ira parental de abandono infantil, como 
consequência do desentendimento entre adul-
tos. Até que medida o desentendimento entre 
adultos coloca em risco o superior interesse da 
criança e quais as cautelas legais a considerar?

 DISCUTINDO

O enquadramento específico do tema está 
em dois essenciais diplomas legais: Lei da Famí-
lia (Lei n.º 22/2019, de 11 de Dezembro) e Lei da 
Promoção e Protecção dos Direitos da Criança 
(Lei nº 7/2008, de 9 de Julho), tendo a Consti-
tuição da República como plataforma guiadora.

As responsabilidades parentais compõem 
um conjunto de direitos e deveres incumbidos 
aos progenitores para, no interesse superior dos 
filhos, actuarem na garantia da sua protecção, 
saúde, segurança e sustento, orientando a sua 
educação e promovendo o seu desenvolvimento 
harmonioso.

Voltando à alavanca da análise, resumem-
-se, de seguida, as diferentes situações sociais
capazes de fragilizar o primado nas leis quanto
à salvaguarda do interesse superior da criança.
Quando falha o projecto de comunhão de vida,
assiste-se, predominantemente, à disputa pela
guarda de filhos que resvala na fúria de abando-
no afectivo e ou material da pessoa que se acha
injustiçada pela opção familiar ou mesmo pela
decisão do tribunal. A pessoa que detém a resi-

dência do filho tende a privatizar a sua posição 
de vantagem, usando-a como trincheira de lan-
çamento dos desaforos do que terá feito fracas-
sar a relação. Exige a comparticipação material 
da parte distante, mas não lhe propicia o acesso 
afectivo à criança. Usa a criança como veículo do 
conflito, impondo limitações do convívio com 
os demais familiares próximos do progenitor 
distante. Incute-se, maldosamente, na criança 
a ideia de que ela deve entrar no julgamento da 
pessoa aparentemente culpada pelo fracasso do 
projecto da comunhão conjugal. 

Todos os argumentos emocionais dos pais 
não têm razão em função do que se conjuga 
sistematicamente das leis aplicáveis. A Consti-
tuição da República impondo, no número 3 do 
artigo 47, o imperativo de o interesse superior 
da criança estar no topo das opções; a Lei da 
Família regulando, pelos artigos 292 e seguin-
tes, a indisponibilidade de outras preferências 
senão o dever de promover o desenvolvimento 
harmonioso da criança e, por último, a  Lei da 
Promoção e Protecção dos Diretos da Criança 
preconizando, nos artigos 4 e 5, os direitos fun-
damentais da criança, destacando-se o de cres-
cer rodeada de amor, carinho e compreensão, 
num ambiente de felicidade, segurança e paz 
que afaste todos os escândalos conflituantes dos 
adultos.

DEBATE CONTÍNUO

Contínuo se instala o debate, convidando a 
quem se depare com a incumbência de uma res-
ponsabilidade parental a lembrar-se: a criança 
não tem uma qualidade pessoal de inferiorida-
de, mas apenas um ser humano em crescimen-
to. A criança não deve estar no epicentro do 
conflito dos adultos, mas olhada com carinho 
que permita o seu harmonioso crescimento.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (45)
(Responsabilidades parentais e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

ção da COVID-19 para proteger a si e a seu bebé

A CAMOMILA é muito utilizada como planta 
medicinal em todo o mundo. Como proprieda-
de mais conhecida dessa planta, destaca-se sua 
acção calmante.

A camomila (Matricaria chamomilla), que 
pertence à família Asteraceae e é nativa da Eu-
ropa, é bastante utilizada na medicina tradi-
cional. 

Trata-se de uma planta herbácea, anual 
e que apresenta flores em capítulos, sendo as 
centrais amarelas e as marginais brancas. Po-
pularmente, ela é chamada também de ca-
momila-alemã, macela-nobre, maçanilha, 
matricária, camomila-da-alemanha, camo-
mila-legítima, entre outras denominações.

A camomila é uma das plantas medici-
nais mais conhecidas e utilizadas do mun-
do, pois apresenta compostos importantes que 
estão distribuídos de maneira diferente em 
cada parte. Suas flores, principal parte utili-
zada, apresentam altos níveis de substâncias, 
como os flavonoides, cumarinas e o óleo es-
sencial alfa-bisabolol, que podem ser usadas 
no tratamento de vários problemas de saúde.

Benefícios à saúde 

Esta planta é bastante conhecida por 
sua propriedade antiespasmódica, anti-infla-
matória, carminativa, ansiolítica, cicatrizante, 
antibacteriana, calmante e analgésica. Dessa 
forma, é frequentemente usada para tratamento 
de feridas estomacais, doenças inflamatórias do 
trato gastrointestinal, cólicas gastrointestinais, 
febre, gripe, dor de dente e ouvido, insónia, 

dores de cabeça, queimaduras, indigestão, ter-
çol, irritações nos olhos, constipação, diarreia, 
dermatite de contacto, eczema, mucosite, entre 
vários outros problemas.

Além disso, a camomila também é usada 
como aromatizante, fazendo parte da compo-
sição de sabonetes, perfumes, shampoos e cre-
mes, bem como para aromatizar alimentos e be-
bidas. Destaca-se também seu em clareamento 
de cabelo e limpeza de pele.

Riscos do uso de camomila

Apesar de a camomila ser considerada uma 
planta segura, o consumo de todas as plantas 
medicinais deve ser feito com cautela. Alguns 
trabalhos relatam que bactérias podem conta-
minar a erva e desencadear o botulismo infantil. 
Sendo assim, esses trabalhos não recomendam 
o uso do chá de camomila para crianças com
idade inferior a um ano. Além disso, algumas
pessoas podem possuir alergia a algum com-
ponente da planta, não sendo recomendado,
assim, o seu uso. 

Como preparar a camomila?

A camomila é muito utilizada na forma de 
infusão. Para prepará-la, basta ferver cerca de 
200 ml de água e adicionar uma colher de flor 
de camomila seca na água ainda quente. Feito 
isso, basta aguardar cerca de 10 minutos que 
ela já está pronta para o consumo. Essa solu-
ção também pode ser usada para preparar uma 
compressa para a pele.

Camomila como 
planta medicinal 

FAMÍLIA É CRUCIAL

Ajudar a mulher 
a superar violência

ANA RITA TENE

A 
PERSISTÊNCIA de 
práticas sócio-cul-
turais que tornam a 
mulher vulnerável, 
aliadas à dependência 

financeira, continua a concor-
rer para os elevados índices de 
violência baseada no género e 
uniões prematuras.

Centenas de mulheres che-
gam aos Gabinetes de Atendi-
mento à Família e Menores Ví-
timas de Violência para relatar 
situações de agressão, violên-
cia psicológica, material e até 
falta de assistência aos filhos.

Só este ano, na província de 
Maputo foram registadas 3244 
ocorrências, 2578 das quais 
eram relativas a diversas for-
mas de violência, enquanto 586 
eram requerimentos de pensão 
de alimentos a menores.

Apesar de os dados repre-
sentarem redução em relação 
ao ano anterior, em que foram 
notificadas 4321 ocorrências, as 
autoridades estão preocupadas 
com a elevada prevalência de 

Para Janete, se no passado 
as mulheres eram obrigadas a 
manter-se em relações mes-
mo em caso de serem vítimas 
de violência, hoje a decisão 
de permanecer ou não no lar 
deve ser apoiada pela família.

Por seu turno, Celina 
Mabusa, 61 anos, casada de 
1979 até à morte do marido 
em 2007, conta que os casa-
mentos dos jovens são dife-
rentes dos que eram celebra-
dos antigamente.

As diferenças, segundo 
Celina, traduzem-se na falta 
de respeito e compreensão 
nos lares, que culmina em 
violência física, humilhações 
e separação.

“O que suportava as rela-
ções naqueles tempos já não 
é o mesmo hoje. Durante os 
anos em que estive casada, 
não fui à casa dos padrinhos 
ou dos meus pais para resol-
ver problemas que tinha na 
relação, mas hoje já não há 
conversa entre casais e tudo 
se resolve com mediação da 
família”, afirma.

casos de violência física e psi-
cológica.

Como consequência destes 
episódios, muitas sobreviventes 
de violência têm abandonado 
os lares e procuram reerguer-se 
envolvendo-se em actividades 
de geração de renda.

Muitas destas mulheres 
encontram suporte e apoio na 
família e na comunidade, que 
têm cada vez mais consciência 

da importância de fugir de re-
lações abusivas. Mães que con-
seguiram viver em harmonia 
nos seus lares vêem suas filhas 
serem violentadas física e psi-
cologicamente. Janete Macie 
é uma mulher de 52 anos que 
teve de acolher as suas duas fi-
lhas depois de terem sido sub-
metidas à violência nos seus la-
res. Segundo conta, a filha mais 
velha sofreu tortura psicológi-

ca, foi devolvida pelo marido, 
acusando-a de traição, e a mais 
nova regressou à casa porque 
tinha dificuldades de conceber.

“Eu cresci e tive três filhos, 
e não cheguei a viver situações 
de violência com o meu marido. 
O mesmo não posso contar das 
milhas filhas, que foram agre-
didas e torturadas pelos seus 
maridos e agora lutam para se 
reerguer”, conta.

Privilegiar o diálogo

PARA reduzir os actuais índices 
de violência, é preciso privile-
giar o diálogo e educar as novas 
gerações para a necessidade de 
construírem a família em am-
biente harmonioso.

Elisa Cossa, 50 anos, re-
sidente na localidade de Ma-
guiguana, em Magude, explica 
que os episódios de violência 
registados nos lares resultam da 
falta de diálogo e de compreen-
são entre os casais e aconselha-

mento familiar. Para ela, tanto 
as mulheres como os homens 
acabam sendo responsáveis pela 
falta de diálogo nos relaciona-
mentos, porque o orgulho cega 
as partes, não abrindo espaço 
para o perdão e reconciliação.

Elisa ficou viúva aos 48 anos. 
Durante os mais de 25 anos em 
que esteve casada, o marido 
nunca a agrediu fisicamente. 
Quando tivessem diferenças 
graves, conta que o marido sem-

As autoridades estão preocupadas com a elevada prevalência da violência física e psicológica

Fátima Sigaúque (esq.) e Elisa Cossa

Dar voz 
às vítimas
A EXISTÊNCIA de um número grande de mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade sujeitas à violência baseada no 
género exige programas de geração de renda que ajudem 
a superar o trauma, com apoio da família e comunidade.

Esperança Miranda, técnica do Gabinete de Aten-
dimento à Família e Menores Vítimas de Violência no 
Comando da Polícia na província de Maputo, conta que 
muitas adolescentes e jovens acabam caindo nas mãos de 
homens que as submetem à violência sexual devido à de-
pendência financeira.

Miranda defende a necessidade de reflexão séria na 
sociedade sobre o impacto da violência contra a mulher 
e rapariga, porque muitas vítimas continuam em rela-
cionamentos abusivos para agradar à família e à comu-
nidade.

“A sociedade, em algum momento, leva as mulhe-
res a serem violentadas porque as pessoas acham que a 
mulher, quando está lar, por mais que seja agredida pelo 
parceiro, deve permanecer lá”, refere.

Acrescenta que as pessoas que deviam apoiar para 
evitar que casos de abuso sexual, violência psicológica, 
patrimonial aconteçam se limitam a julgar e obrigar que 
elas não denunciem os agressores, em nome da estabili-
dade familiar. 

“Questionamos porque esta mulher não permane-
ceu no lar, justificando que a família requer sacrifício e 
paciência. Dizem ‘aguenta irmã, pelo menos você tem 
marido’. Será que a pessoa deve ser grata por ser subme-
tida à violência? Será que esta mulher deve morrer no lar 
enquanto é vítima de violência?”, questiona.

Para Esperança Miranda, a dependência financeira 
dos parceiros não deve continuar a ser desculpa para os 
milhares de casos que dão entrada nos comandos da Po-
lícia da República de Moçambique (PRM).

“Queremos incentivar as mulheres a saberem fazer e 
dar poder a estas mulheres que sofrem caladas. Todas as 
vítimas são aconselhadas a denunciar a agressão verbal, 
psicológica e abusos perpetrados pelos parceiros”, de-
fendeu.

pre saía de casa “para reflectir” 
e evitar ofensas ou mesmo vio-
lência. “Fiquei 25 anos com meu 
marido e não chegámos a ter 
episódios de agressão. Sempre 
soubemos lidar com os proble-
mas e resolver com conversa. É 
preciso que os jovens aprendam 
que é possível resolver diferen-
ças com diálogo”, refere.

Para Fátima Sigaúque, de 70 
anos, também residente em Ma-
guiguana, é necessário investir 
na sensibilização dos homens 
e mulheres das várias gerações 
para a prevenção, denúncia de 
casos de violência, bem como 
na assistência e reintegração das 
vítimas, com envolvimento das 
instituições, sociedade civil, re-
ligiosos e comunidades.

“Temos de assumir o diá-
logo como a melhor forma de 
resolução dos conflitos e que a 
violência deve ser denunciada. 
Sobretudo, temos de educar as 
novas gerações sobre a matéria. 
Vemos muitos casos de agressão 
e homicídios que podiam ser re-
solvidos com conversa e media-
ção familiar”, lamenta.

Esperança Miranda, do Comando Provincial da PRM

País deu passos 
na protecção
MOÇAMBIQUE registou avan-
ços na protecção e promoção 
dos direitos das mulheres e ra-
parigas, com destaque para o 
aumento do acesso e retenção 
das crianças no ensino básico, 
expansão dos cuidados de saúde 
e assistência das famílias caren-
ciadas.  Em paralelo, o Governo 
e parceiros têm estado a sensi-
bilizar as famílias, comunidades 
e outros intervenientes para o 
atendimento às suas necessi-
dades específicas, prevenin-
do casos de violência baseada 
no género. O vice-ministro do 
Género, Criança e Acção Social 
explica que as intervenções re-
sultam da aprovação da Política 
do Género e Estratégia da sua 
Implementação, bem como dos 
planos nacionais para o Avan-
ço da Mulher, de Prevenção e 
Combate à Violência Baseada no 
Género e sobre a Mulher, Paz e 
Segurança. Entre as acções para 

reduzir casos de violência, Lucas 
Mangrasse destaca a formação 
escolar e profissional da rapa-
riga, expansão dos serviços de 
saúde sexual e reprodutiva, in-
cluindo os métodos de planea-
mento familiar, bem como de 
programas de assistência social. 

“Registamos progressos no 
acesso das mulheres à água se-
gura, saneamento, terra e aos 
meios produtivos, especialmen-
te no meio rural”, acrescentou

Mangrasse frisou que a mu-
lher tem participado de forma 
activa em todos os sectores, 
sendo cada vez mais visível o seu 
papel na esfera social, económi-
ca, cultural e política, aos vários 
níveis, bem como na estabilida-
de das famílias. 

(U
.M

AT
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A)

Mangrasse destaca avanços na protecção da mulher

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

outras pessoas.

11854

A 
MAIORIA das obras 
em curso na cidade 
de Maputo está atra-
sada, facto que preo-
cupa a edilidade. 

O presidente do Conselho 
Municipal de Maputo, Eneas 
Comiche, que visitou ontem 
o distrito municipal KaNyaka,
prometeu sancionar os em-
preiteiros que não cumprem  os 
prazos para a entrega das obras, 
uma vez que estão a prejudicar
o desenvolvimento municipal.

Em KaNyaka, por exemplo,
o autarca verificou que a cons-

trução do Mercado Nyakene, 
localizado no mesmo bairro, 
está ainda em curso, onze me-
ses depois, quando devia ter 
sido concluída em seis meses.

O vereador de Ordena-
mento Territorial e Urbaniza-
ção no município de Maputo, 
Silva Magaia, indicou que há 
pelo menos 30 obras em curso, 
como de construção de valas 
de drenagem, estradas, insta-
lações próprias, entres outras, 
das quais 30 por cento estão 
atrasadas.

Afirmou que, no início, os 

empreiteiros alegavam a Co-
vid-19, que afectou a capaci-
dade financeira das empresas, 
bem como o mercado de im-
portação de material de cons-
trução.

“Temos estado a visitar as 
obras em curso nos distritos 
municipais e em quase todas 
os empreiteiros alegam que 
há demora de pagamento pelo 
município, o que não se jus-
tifica, pois ganharam os con-
cursos porque manifestaram 
robustez financeira”, disse 
Magaia, acrescentando que 

doravante a edilidade será mais 
rigorosa com os empreiteiros.

Entre as empreitadas com 
prazos extrapolados, que já 
estão a preocupar a edilidade, 
destacou a construção do bar-
racão do Mercado Grossista do 
Zimpeto e o bloco administra-
tivo do Centro Infantil de Inha-
ca.

Referiu que os empreiteiros 
já mostraram incapacidade, 
daí que há possibilidade de to-
mar-se a posse administrativa 
dos projectos para finalizar as 
obras.

PACIENTES internados no Hos-
pital Militar de Maputo (HMM) 
foram ontem agraciados com 
um almoço de confraternização 
alusivo ao Natal.

O evento, organizado pelo 
Ministério da Defesa Nacional, 
no âmbito da sua responsabili-
dade social, serviu de oportuni-
dade para confortar os doentes 
que se encontram longe do con-
vívio familiar.  

O director-geral interino do 
HMM, Amílcar Lameira, expli-
cou que apenas 23 pacientes é 
que estiveram presentes, sendo 
que os restantes receberam kits 
alimentares, pois ainda estão 
num estado delicado.

“O gesto acelera também a 
recuperação das pessoas, a par-
tir do momento que minimiza o 
sentimento de abandono”, re-
feriu. 

Para além de exibição de pe-
ças teatrais, o momento com-
preendeu, igualmente, visita às 
enfermarias de cirurgia, medici-

REDUZIRAM, este ano, os 
casos de viciação do peso de 
produtos frescos como cebola, 
tomate, batata e cenoura no 
Mercado Grossista do Zimpeto, 
na cidade de Maputo, em  re-
sultado da intensificação das 
campanhas de sensibilização. 

A informação foi revelada 
ontem pelo chefe do Departa-
mento de Metrologia no Insti-
tuto Nacional de Normalização 
e Qualidade (INNOQ), Bernar-
do Mussagy, após mais uma 
jornada de sensibilização aos 

vendedores do “grossista”. 
Explicou que no ano passa-

do a viciação do peso esteve na 
ordem de 50 por cento, o que 
significa que em cada 100 sacos 
50 estavam viciados, número 
inferior ao de igual período de 
2021, em que houve registo de 
dez por cento.  

Acrescentou que o INNOQ 
está em alerta porque no pe-
ríodo das festividades do  Natal 
e fim do ano tem havido muito 
oportunismo, referindo que os 
produtos apreendidos por vi-

DISTRITOS MUNICIPAIS

Atraso na execução 
e entrega de obras 
preocupa edilidade

Obras da rua da linha a mais de 50 por cento de execução

Sensibilização minimiza
viciação do peso de produtos

ciação do peso serão oferecidos 
às instituições de caridade.

Refira-se que até à tarde 
de terça-feira pelo menos 94 
sacos de 10 quilogramas, dos 
quais 84 de batata e os restan-
tes de cebola, foram reprova-
dos na balança colocada bem 
próximo à saída do Mercado 
Grossista do Zimpeto. 

Natal Solidário para 
pacientes do HMM

Direcção do Hospital Militar oferece kits alimentares aos pacientes

na, ortopedia e banco de socor-
ro, para transmitir motivação e 
esperança aos doentes. 

José Ndeve, internado no 
local há mais de um mês, agra-
deceu o gesto, explicando que 
já estava a precisar de diversão, 
uma vez que passa muitos dias 
trancado na sala de tratamento.  

“É confortável estar aqui a 
sorrir e conversar com várias ou-
tras pessoas que também estão 
impedidas de passar o Natal com 

a família por motivo de doença”, 
reconheceu.

A mesma ideia foi defendi-
da por Guilherme Almeida, que 
disse não estar a ver a hora de sair 
do hospital.  

A direcção do Hospital Mi-
litar de Maputo deu alta tem-
porária a alguns doentes para 
passarem o Natal com os fami-
liares, alertando que terminadas 
as festividades devem retomar o 
tratamento. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  184/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Dezembro
   de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,20 64,45     63,83

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,02 4,10      4,06
  Botswana Pula 5,39 5,50      5,45
  eSwatini Lilangueni 4,02 4,10      4,06
  Mauricias Rupia 1,44 1,47      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,82 3,90      3,86

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 552,50 563,42    557,96
  Malawi Kwacha 77,97 79,51     78,74
  Tanzânia Shilling 27,48 28,02     27,75
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,50    168,85

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,18 11,40     11,29
  Canada Dolar 49,27 50,25     49,76
  China/Offshore Renminbi 9,91 10,11     10,01
  China Renminbi 9,92 10,12     10,02
  Dinamarca Coroa 9,61 9,80      9,71
  Inglaterra Libra 84,85 86,53     85,69
  Noruega Coroa 7,14 7,28      7,21
  Suécia Coroa 6,93 7,07      7,00
  Suíça Franco 68,61 69,97     69,29
  União Europeia Euro 71,41 72,82     72,12

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3263800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.804,50000
Venda..............  1.805,40000

Maputo,  27.12.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

65,107.36

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

137,145.00103,110.0016,240.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 70,578.563,301.205,471.21

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.40% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 1,057.00 121.00 1,178.00

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,107.40

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 132,037.60

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

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

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

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

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

13.38%

13.28%
Data da última venda 22-dez-21 22-dez-21 8-dez-21 22-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.27% 13.36%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

12.35%

-

-12.35%

-

0.00 0.00 0.00

0.00

20.52

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%3,440.00

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

20.52

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 23 de Dezembro de 2021. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :23/12/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,22   64,46  63,20  64,46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,20  64,46  63,20  64,46  63,20  64,45 

 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  23.12.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,45 63,83 
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O GOVERNO japonês anun-
ciou esta semana a oferta de 200 
barcos de pesca artesanal para 
as populações residentes nas 
províncias de Nampula e Cabo 
Delgado, na região norte de Mo-
çambique, orçados em 2, 6 mi-
lhões de dólares, no âmbito do 
fundo de desenvolvimento da 
Economia Azul. 

“A oferta é a materialização 
da assinatura de um acordo jurí-
dico de cooperação a 17 de De-
zembro entre os dois governos 
com o objectivo de promover o 
desenvolvimento da capacidade 
de pequenos grupos de pesca-
dores no processamento de pro-
dutos pesqueiros, tomando em 
conta o aumento de renda e me-
lhoria de subsistência, através, 
do uso de práticas e tecnologias 
sustentáveis”, disse o director 
da Direcção para Ásia e Oceânia, 
no Ministério dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, Ismael 
Valigy, em conferência de im-
prensa, em Maputo.

Enalteceu o gesto do 
governo nipónico, afir-
mando que no âmbito de 

combate ao terrorismo em Mo-
çambique, o “Japão forneceu 
um navio de vigilância costei-
ra para a zona norte do país”.  
Por seu turno, o Embaixador do 
Japão, Kimura Hajime, explicou 
que o projecto surge em repos-
ta aos ataques terroristas que 
resultaram na perda de infra-
-estruturas e bens, e deixaram
as populações deslocadas sem
meios de subsistência. 

“Para ajudar no combate 
ao terrorismo temos cooperado 
com o Governo moçambicano 
em três áreas, incluindo huma-
nitária, polícia costeira e desen-
volvimento económico. Neste 
contexto, já desembolsamos 
28 milhões de dólares, sendo a 
maior parte destinada ao apoio 
humanitário”, disse.

A fonte anunciou que des-
de o ano passado já foram in-
vestidos cerca de nove milhões 
de dólares na polícia costeira, 
desde ano passado, dos quais 
dois milhões para o forneci-
mento de equipamento.

“Para este ano, fornecemos 
um navio de patrulha, avaliado 

O 
FUNDO Monetário 
Internacional (FMI) 
estendeu o alívio do 
serviço da dívida ao 
abrigo do Fundo de 

Alívio e Contenção de Catás-
trofes (CCRT) para 25 países até 
Abril de 2022, incluindo Mo-
çambique, São Tomé e Príncipe 
e Guiné-Bissau. 

“O Conselho de Adminis-
tração do Fundo Monetário 
Internacional aprovou a quinta 
e última tranche do alívio do 
serviço de dívida ao abrigo do 
CCRT para 25 países cuja dívida 
era devida ao FMI entre 11 de 
Janeiro e 13 de Abril de 2022”, 
lê-se num comunicado emiti-

do pelo Fundo. 
Entre os 25 países de baixo 

rendimento que vão beneficiar 
de um alívio nos pagamentos 
de 115 milhões de dólares que 
eram devidos entre Janeiro e 
Abril de 2022, estão a Guiné-
-Bissau, São Tomé e Príncipe e
Moçambique.

No total dos dois anos em 
que os pagamentos ao FMI 
estiveram suspensos, ou seja, 
até Abril de 2022, a Guiné-
-Bissau terá adiado pagamen-
tos no valor de 4,44 milhões 
de dólares, ao passo que Mo-
çambique suspendeu paga-
mentos na ordem dos 39,2 
milhões de dólares e São Tomé 

e Príncipe diferiu pagamentos 
no valor de 697,7 mil dólares.

A iniciativa, lançada logo 
no início da pandemia, em 
Abril de 2020, “ajuda a liber-
tar recursos financeiros vitais 
para a saúde, economia e sec-
tor social e mitigar o impacto 
da pandemia da Covid-19”, 
lê-se ainda no comunicado, 
que aponta que, no total, o 
FMI adiou a recepção de pa-
gamentos no valor de 964 mi-
lhões de dólares.

A direcção do FMI “notou 
que o alívio nas obrigações da 
dívida ajudou os países mais 
pobres e vulneráveis a liberta-
rem recursos para combater a 

pandemia e as suas repercus-
sões”.

Além disso, conclui-se 
no comunicado, a direcção 
“encoraja os países elegíveis 
a continuarem a fazer pro-
gressos na implementação de 
salvaguardas de governação 
relativas às despesas com a 
Covid-19, e reiteraram a im-
portância da transparência e 
da responsabilização”.

A Covid-19 provocou mais 
de 5,36 milhões de mortes em 
todo o mundo desde o início 
da pandemia, segundo o mais 
recente balanço da agência 
France-Presse.

A doença respiratória é 

provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, dectetado no 
final de 2019 em Wuhan, ci-
dade do centro da China, e 
actualmente com variantes 
identificadas em vários paí-
ses.

Uma nova variante, a 
Ómicron, classificada como 
preocupante pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
foi dectetada na África Aus-
tral, mas desde que as auto-
ridades sanitárias sul-africa-
nas deram o alerta, em 24 de 
Novembro, foram notificadas 
infecções em pelo menos 89 
países de todos os continen-
tes, incluindo Portugal.

MAIOR parte das estâncias ho-
teleiras da Ponta do Ouro, na 
província de Maputo, está sem 
hóspedes, mesmo neste período 
da quadra festiva do Natal e do 
Fim do Ano. Alguns operadores 
associam esta falta de turistas 
à interdição do uso das praias 
decretada, recentemente, 
pelo Governo no âmbito do 
controlo da propagação da 
Covid-19.

A Ponta do Ouro Accom-
modation, por exemplo, tem 
86 quartos e, neste momento, 
acolhe apenas dois hóspedes 
sul-africanos que pretendiam 
permanecer no local durante 
12 dias, tendo mudado de ideia 
quando se aperceberam que a 
praia continua interditada. 

“Não podemos permane-
cer num lugar sem lazer, as 
praias constituem a principal 
fonte de atracção turística”, 
disse Adriaan Baasden. 

Nas mesmas condições 
está o Complexo Turístico 
Kaya-Kweru, com 18 quartos 
e dez casas, que pautou por 
dar férias colectivas aos seus 
trabalhadores para minimizar 
as despesas internas, uma vez 
que os hóspedes estão a can-
celar as reservas dos dias 30 
e 31 de Dezembro que eram a 
única esperança para a recu-

FMI alivia dívida 
até Abril de 2022

Hotelaria da Ponta do Ouro
sem hóspedes na quadra festiva

Japão apoia pescadores
artesanais no norte do país

Estâncias hoteleiras sem hóspedes na Ponta do Ouro 

das Praias em Tempos da Pan-
demia”, que, mesmo contem-
plando estratégias de prevenção 
da Covid-19 nestes locais de la-
zer (praias), não foi tomado em 
consideração na última comu-
nicação à nação.

A fonte indicou que a inicia-
tiva incluía a implantação de sis-
tema de bandeirolas para acau-
telar o distanciamento físico, 
fixação de placas informativas e 
alocação de um grupo de volun-
tários para a sensibilização.

“Com a apresentação desta 
proposta a várias entidades go-
vernamentais, acreditávamos 
que o último informe do Gover-
no iria autorizar a reabertura”, 
lamentou

Abdul Adamo, presidente 
da Associação dos Operadores 
Económicos da Ponta do Ouro, 
afirmou que há redução drástica 
e cancelamento de reservas em 
todas as categorias de acomoda-
ção e isso tem impacto negativo 
na restauração, que já vinha ex-
perimentando momentos difí-
ceis desde o início da pandemia.

“Esperávamos que houvesse 
abertura, tendo em conta o Pla-
no de Acção contra a Covid-19 
que apresentámos para esta 
quadra festiva e que partilhamos 
com o Governo. Porém, não fo-
mos ouvidos”, lamentou.

peração dos prejuízos soma-
dos no contexto da pande-
mia.  Romão Sibambo, gestor da 
estância, revelou que nos anos 
anteriores o complexo estava 
nestas alturas com 100 por cento 
das suas acomodações ocupa-
das e que o cancelamento destas 
reservas irá lesar a sua unidade 

hoteleira em cerca de um milhão 
de meticais.  

Por sua vez, Celma Issufo, 
presidente do Conselho Empre-
sarial do Distrito de Matutuíne, 
disse que a falta do movimento 
turístico está a precipitar o en-
cerramento de muitas estâncias 
hoteleiras e, consequentemen-

te, o desemprego de jovens. 
“Sem a praia não há turismo 

e a economia local fica paralisa-
da porque tudo depende do sec-
tor”, reiterou.

Referiu que os operadores 
locais submeteram ao Gover-
no, em Setembro último, um 
projecto denominado “Postura 

em sete milhões de dólares. 
No desenvolvimento econó-
mico, é necessário haver mais 
projectos direccionados aos 
jovens para evitar que sejam 
recrutados para as fileiras ter-
roristas.

Segundo o Presidente do 
Conselho de Administração 
do ProAzul, Miguel Langa, que 
participou do evento, o pro-
jecto vai abranger cerca de dois 

mil pescadores organizados 
em associações e outros bene-
ficiários indirectos inseridos na 
cadeia de valores da pesca.

“A nossa expectativa como 
fundo de desenvolvimento da 
Economia Azul é que este con-
tributo sirva como catalisador 
tecnológico e administrativo 
para dinamizar a actividade 
pesqueira, sobretudo nas zo-
nas críticas no norte do país, 

visto que a pesca é uma das 
principais actividades de sub-
sistência das comunidades’’. 
Langa garante que a gestão 
das embarcações será acom-
panhada por um sistema de 
monitoria que consiste na ve-
rificação do registo dos pesca-
dores para apurar se possuem 
a licença de pesca e praticam 
a actividade em momentos 
e lugares apropriados. (AIM) 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A 
POLÍCIA de Trânsito 
(PT) passa a verifi-
car o estado dos au-
tocarros interpro-
vinciais e distritais 

nos terminais de passageiros 
da cidade da Beira antes de 
iniciarem qualquer marcha 
em direcção a diferentes pon-
tos do país.

O director das Operações 
no Comando-Geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), Victor Novela, que 

deu esta instrução aos agen-
tes da PT esta semana, expli-
cou que a medida visa evitar 
o derramamento de sangue
nas estradas durante a quadra
festiva.

“Temos parques e termi-
nais de passageiros em alguns 
bairros da cidade, como Pon-
ta-Gêa, Goto e Maquinino, 
onde as autoridades devem 
fazer-se presentes para veri-
ficarem o estado das viaturas 
e dos motoristas”, sublinhou.

Acrescentou que os agen-
tes da Lei e Ordem que se en-
contram na via pública em di-
ferentes posições devem estar 
claros de que a sua missão é 
facilitar a mobilidade rodo-
viária, garantir maior fluidez 
de pessoas e viaturas e actuar 
em situações de violação gra-
ve ou flagrante das normas de 
condução rodoviária.

Novela recomendou ain-
da que todos devem redobrar 
esforços para garantir uma 

tranquila celebração do Natal 
e do Ano Novo, cientes de que 
alguns cidadãos encontram 
na criminalidade o seu sus-
tento e poderão intensificar as 
suas acções durante a quadra 
festiva.

Por outro lado, recordou 
aos oficiais da corporação a 
necessidade de assegurarem 
a observância das medidas de 
prevenção da Covid-19, re-
dobrando a fiscalização, à luz 
do decreto em vigor.

NOS TERMINAIS DE PASSAGEIROS

PT vai verificar estado 
dos autocarros

Victor Novela orientou parada da PRM na Beira

DUAS pessoas de idades com-
preendidas entre 35 e 40 anos 
encontram-se internadas e 
em estado grave no Hospital da 
Mulher 24 de Julho, na cidade 
da Beira, depois de terem tes-
tado positivo para a Covid-19.

A informação foi revela-
da ontem pela directora dos 
Serviços Provinciais de Saúde, 
Priscilla Filimone, que subli-
nhou que os doentes em cau-
sa não apresentam registos de 
terem tomado qualquer vacina 
contra a pandemia.

Segundo a fonte, um dos 
pacientes, além de estar infec-
tado pelo novo coronavírus, 
padece de uma doença cróni-
ca, agravando ainda mais a sua 
situação.

Recordou que o Hospital da 
Mulher 24 de Julho não recebia 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus havia cerca de 
três meses, pelo que a situação 
actual constitui preocupação 
para o sector da Saúde, numa 
altura em que muitos cidadãos 
estão a testar positivo.

Priscilla Filimone revelou 
que o histórico da maior parte 

COVID-19

Duas pessoas internadas
em estado grave

O BANCO de Socorro do Hospital Central 
da Beira (HCB) acaba de reforçar o efecti-
vo de profissionais com vista a responder à 
demanda durante a quadra festiva.

A informação foi tornada pública pela 
directora clínica desta unidade hospitalar, 
Ana Tambo, que disse que os funcionários 
agora alocados às Urgências fazem parte do 
Bloco Operatório.

A fonte lembrou que, quando chega 

esta época do ano, o hospital tem restringi-
do algumas cirurgias para dar lugar às elec-
tivas e urgências, como forma de reforçar 
as equipas do Banco de Socorro e aumentar 
a disponibilidade de serviços de cirurgias.

A segunda estratégia, de acordo com a 
directora clínica do HCB, é fazer a manu-
tenção preventiva das salas, equipamento 
de anestesia, mesa operatória e lâmpadas.

“Optamos por levar os profissionais do 

Bloco Operatório para ajudarem o sector de 
Urgências, em vez de ficarem sem traba-
lhar. E isso ajuda-nos muito porque nessa 
época vários casos dão entrada no hospi-
tal”, explicou.

Acrescentou que o mesmo acontece 
quando o Banco de Socorro regista fra-
ca afluência de pacientes. Nessa altura, os 
profissionais são redistribuídos pelas ou-
tras enfermarias que necessitem de auxílio. 

HOSPITAL CENTRAL

Banco de Socorro reforça pessoal

desses cidadãos indica que uns 
não tomaram a primeira e ou-
tros a segunda dose da vacina.

Segundo a fonte, desde o 
início da pandemia, 52.704 
pessoas desta região do país fo-
ram testadas para a Covid-19, 
das quais 8214 acusaram posi-

tivo.
Foi registada a recuperação 

de 8136 pacientes, enquanto 78 
pessoas perderam a vida.

A responsável lembrou que 
desde o início da vacinação, 
no dia 8 de Março, pelo menos 
229.312 pessoas foram comple-

tamente imunizadas contra a 
Covid-19.

Apelou a todos os cida-
dãos para aderirem aos postos 
de vacinação e para tomarem 
com as doses recomendadas, 
de modo a prevenirem-se das 
formas mais graves da doença.

A Secretária de Estado em Sofala visitou o Hospital da Mulher 24 de Julho

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

minem os objectos ao redor. 

INQUÉRITO-INQUÉRITO

Covid-19 impôs 
dificuldades 

CIDADÃOS inquiridos pelo 
“Notícias” na cidade da Bei-
ra, em Sofala, sobre o ano 
prestes a findar, defenderam 
que foi marcado por diversos 
desafios e pelas dificuldades 
impostas pela Covid-19.

Os entrevistados defen-
deram ainda que, devido às 
restrições provocadas por 
esta enfermidade, há vá-
rios projectos pessoais bem 
como do país que não foram 
cumpridos.

Esmeralda Moiana, de 28 
anos, revelou que os estu-
dantes foram os mais afecta-
dos por terem sido forçados a 
adaptar-se a novas modali-
dades de ensino, nomeada-
mente o on-line e semipre-
sencial, para as quais muitos 
não tinham condições.

Segundo a interlocutora,  
2021 foi igualmente marcado 
pela falta de oportunidades 
de emprego.

Disse esperar que 2022 
seja um ano de mais reali-
zações e que as pessoas te-
nham mais acesso aos dife-
rentes serviços existentes na 
cidade da Beira. 

João Marata, de 45 anos, 
descreveu o ano 2021 como 

desafiador, devido à Co-
vid-19, que comprometeu 
as metas que os cidadãos 
tinham traçado, agravou a 
falta de oportunidades de 
emprego, para além de tirar 
a vida de muitos moçambi-
canos.

 João Marata espera que 
a pandemia não seja nova-
mente motivo de adiamento 
dos sonhos dos moçambica-
nos em 2022.

Stefânia Muchala, de 
37 anos, apontou que o ano 
prestes a terminar foi desa-
fiante, tendo em conta que 
os planos que as pessoas ti-
nham não foram totalmen-
te concretizados, porque 
enfrentaram restrições de 
vários tipos decorrentes da 
Covid-19. 

Para 2022, Muchala es-
pera que se cumpram os 
planos pessoais e os traça-
dos pelo país. A entrevistada 
disse que é sua perspectiva 
também que seja controla-
da a pandemia da Covid-19, 
de modo que a vida volte ao 
normal.

Moisés Albino, de 36 
anos, disse que o ano pres-
tes a findar não foi bom em 

virtude das diversas difi-
culdades financeiras que 
as pessoas enfrentaram 
por causa da Covid-19, que 
deixou vários cidadãos sem 
emprego.

Apesar deste constran-
gimento, descreve 2021 
como tendo sido de apren-
dizagem, porque as pessoas 
tinham de se “virar” para 
garantir o seu sustento.  

Espera que 2022 seja de 
muita produção e oportu-
nidades de trabalho, com 
vista a alcançar os objecti-
vos e outras realizações que 
não foram concretizadas 
em 2021. 

Esmeralda Moiana João Marata Stefânia Muchala

Moisés Albino

A ORGANIZAÇÃO dos Trabalhadores Mo-
çambicanos-Central Sindical (OTM-CS) 
lamenta a especulação dos preços dos pro-
dutos de primeira necessidade na presente 
quadra festiva, o que vai dificultar que mui-
tos trabalhadores passem o período de for-
ma condigna.

Falando, quarta-feira, na reunião de 
encerramento das actividades sindicais em 
2021, o secretário-geral da OTM-CS, Ale-
xandre Munguambe, afirmou que, devido 
à pobreza, terrorismo em Cabo Delgado, 
Covid-19 e outros problemas, infelizmente 
nem todos poderão comemorar o Natal e o 
fim do ano. Reiterou que o custo de vida é 
bastante alto para os rendimentos tão bai-
xos da maioria dos moçambicanos, facto 
agravado pela elevada taxa de desemprego 

e precariedade laboral, que coloca muitos 
concidadãos na incerteza em relação ao seu 
futuro, sobretudo a camada mais jovem.

“Com o aproximar do fim do ano, a si-
tuação vai certamente piorar porque as da-
tas festivas são aproveitadas para o agrava-
mento dos preços dos produtos de primeira 
necessidade, sem que nenhuma autoridade 
tome alguma medida em defesa do consu-
midor”, disse.

Apelou aos que enveredam pela especu-
lação dos preços para que ponham mão na 
consciência e parem de sacrificar um povo 
cansado da pobreza, doenças e guerras.

Acrescentou que é momento de reflec-
tir sobre as ameaças à existência colectiva, 
muitas delas provocadas pelo próprio Ho-
mem.    

M
AIS de 64 mil tra-
balhadores do ramo 
de hotelaria e turis-
mo correm risco de 
perder emprego de-

vido à pandemia da Covid-19.
A informação foi avança-

da terça-feira, em Maputo, 
pelo presidente do pelouro 
do Turismo da Confederação 
das Associações Económicas 
(CTA), Abdula Momade, em 
conferência de imprensa con-
junta no âmbito da quadra fes-
tiva, época alta do turismo em 
Moçambique.

“Aproximadamente 64 
mil trabalhadores, distribuí-
dos em estabelecimentos de 
alojamento, restaurantes, 
eventos e agências de viagem 
a nível nacional, estão em ris-
co de perder emprego caso es-
tes sectores voltem a encerrar 
devido aos efeitos negativos 
da Covid-19”, disse Abdula 
Momade.

Ainda assim, Momade 
congratulou a decisão do Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, de manter as restrições 
face ao aumento de casos da 
doença associados à variante 
Ómicron.

A manutenção das me-
didas, ou seja, o não agrava-
mento, demonstra o com-
prometimento do Governo 
em assegurar o equilibro 
entre a saúde e a economia, 
necessário para a salvaguar-
da da dinâmica económica, 

O HOSPITAL Provincial de 
Inhambane (HPI) não tem 
sangue suficiente para res-
ponder às urgências nes-
te período festivo, carac-
terizado por acidentes de 
viação, agressões físicas e 
queimaduras devido ao mau 
uso de objectos pirotécni-
cos.

Até semana passada, o 
banco de sangue do HPI ti-
nha apenas 254 unidades 

contra pouco mais de 500 
necessárias.

O médico-chefe provin-
cial, João Muchanga, apelou 
às pessoas de boa vontade e 
dadores, em especial, para 
doarem sangue, de modo a 
evitar a ruptura de “stock” 
deste líquido vital durante 
as festividades.

Muchanga disse que, 
para responder à solicitação, 
foram distribuídos atempa-

damente medicamentos e 
material médico-cirúrgico e 
reforçado o pessoal técnico.

Segundo o médico-che-
fe provincial, os serviços de 
Urgências estarão disponí-
veis 24 horas por dia, ha-
vendo médicos especialis-
tas, enfermeiros, técnicos, 
entre outros que estarão em 
prontidão para responder a 
todas as necessidades de-
correntes das festas e não só.

AS autoridades policiais redobraram 
a sua actuação em várias frentes, com 
enfoque para as fronteiras, terminais 
rodoviários, estabelecimentos comer-
ciais e turísticos, por ocasião da quadra 
festiva, período caracterizado por ele-
vado e atípico movimento de pessoas e 
bens. Orlando Mudumane, porta-voz 
do Comando-Geral da Polícia, disse 
que, neste contexto, avaliada a actual 

situação operativa e da ordem e segu-
rança públicas  do país, a PRM conce-
beu um plano operativo específico para 
garantir a segurança e protecção da po-
pulação.

“Das várias acções operativas pla-
neadas, destacamos o patrulhamento 
reforçado nos locais e em horários pro-
pensos à ocorrência de actos criminais, 
a sensibilização rodoviária, controlo 

do álcool, velocidade e fadiga dos au-
tomobilistas, sobretudo aos de longo 
curso. Igualmente, destacamos o con-
trolo da fronteira estatal para combater 
a imigração clandestina e contrabando 
de produtos, mormente no período da 
quadra festiva” , disse.

Presentemente, Mudumane expli-
cou que a corporação está em pronti-
dão combativa do primeiro grau, tendo 

sido reforçados os efectivos de patru-
lhamento na via pública.

“Até então, a situação mostra-se 
calma e controlada em todo o territó-
rio nacional.  Outrossim, a PRM, em 
coordenação com outras entidades, 
está empenhada na garantia do cum-
primento das medidas de prevenção 
e contenção da propagação da Co-
vid-19”, disse.

Mais de 64 mil 
trabalhadores em risco 
de perder emprego

Especulação sufoca 
na quadra festiva

Trabalhadores lutam por manter empregos apesar das contrariedades

bem como com a manuten-
ção dos postos de trabalho. 
“Irá também permitir que as 
empresas continuem a fun-
cionar e possam aproveitar, 
de alguma forma, rentabilizar 
esta quadra festiva para mi-
nimizar as perdas que se vêm 
registando devido aos im-
pactos da pandemia, sobre-
tudo no sector de hotelaria e 
restauração”, acrescentou. 
Momade disse estar con-
victo e esperançoso que 

os turistas ainda acredi-
tam no destino Moçambi-
que e que ao chegarem no 
território receberão o cari-
nho e tratamento desejável. 
O porta-voz da INAE, Tomás 
Timba, louvou a divulgação 
das normas do pelouro do tu-
rismo no período da quadra 
festiva.

Timba apelou aos opera-
dores turísticos para terem em 
conta que uma das formas de 
promover a imagem do turis-

mo é praticar preços competi-
tivos, que não lesem o turista. 

O comandante da PRM 
na cidade de Maputo, Fa-
bião Nhancololo, disse que 
a corporação está empe-
nhada em garantir que os 
turistas que visitarão o ter-
ritório moçambicano se sin-
tam seguros e tranquilos.  
“Esperamos que possam pas-
sar esta quadra festiva no nos-
so território da melhor for-
ma”, afirmou.

Estiveram presentes no 
evento o director Nacional do 
Turismo no Ministério da Cul-
tura e Turismo (MICULTUR), 
Cândido Langa; o comandan-
te da PRM na capital, Fabião 
Nhancololo; o porta-voz da 
Inspecção Nacional das Acti-
vidades Económicas (INAE), 
Tomás Timba; e o director 
de Operações Migratórias no 
Serviço Nacional de Migração 
(SENAMI), Renato Furuma. 
(AIM)

Hospital Provincial 
de I’bane com défice 
de sangue

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Intensificado controlo 
dos transportes de longo curso

O INSTITUTO Nacional dos 
Transportes Rodoviários 
(INATRO) reforçou o con-
trolo dos tempos de con-
dução e de descanso dos 

condutores de transportes 
de longo curso, em espe-
cial os interprovinciais, 
para prevenir a ocorrência 
de acidentes de viação.

A medida faz parte de 
acções que contemplam 
ainda a fiscalização dos li-
mites de velocidade, esta-
do técnico de veículos e da 

legalidade dos condutores.
Recentemente, o INA-

TRO associou-se à Polícia 
de Trânsito para fiscaliza-
ção integrada e intensiva 
conjunta, com aposta na 
sensibilização dos auto-
mobilistas a cumprir o Có-
digo da Estrada. 

Como resultado, foram 
fiscalizados este mês, em 
todo o país, 73.991 veículos 
e 48.345 condutores, re-
sultando na imposição de 
6693 multas e apreensão 
de 2114 cartas de condução 
e 947 livretes de veículos 
por irregularidades diver-
sas.

A maior parte das ad-
moestações ocorreu na ci-
dade e província de Mapu-
to, palco da maioria e dos 
mais graves acidentes que 
assolaram o país nos últi-
mos tempos, tendo como 
causas, entre outras, o ex-
cesso de velocidade, má 
travessia de peões, con-
dução em estado de em-
briaguez, ultrapassagens 

irregulares, deficiências 
mecânicas dos veículos, 
corte de prioridade e más 
condições da via. 

O excesso de velocidade 
esteve na origem de mais 
de metade dos sinistros re-
gistados, daí a insistência 
para que os automobilistas 
respeitem os limites.

O INATRO afirma que 
a campanha está a surtir 
efeito, pois não se verifi-
cou qualquer acidente de 
viação de grande impac-
to envolvendo transportes 
públicos de passageiros e 
de carga nos troços abran-
gidos, como são os casos 
de Manhiça/Incoluane, na 
EN1, Matola/Ressano Gar-
cia, na EN4.

O INATRO posiciona 
equipas com diverso equi-
pamento, com destaque 
para medidores de veloci-
dade, álcool e outros dis-
positivos de fiscalização. 

A campanha conjunta 
no âmbito da quadra festi-
va termina a 15 de Janeiro. 

PRM reforça patrulha

Acesse: https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 24 de Dezembro de 2021

A VOZ DO MUNÍCIPE

OS munícipes em geral e os operadores 
de táxi-mota em particular queixam-se 
de dificuldades na circulação no tro-
ço entre a zona do Jardim, no bairro de 
Muahivire-expansão, e o bairro de Nam-
paco devido a enormes quantidades de 
areia, o que é aliado ao mau estado da 
estrada. 

Basílio Ussene, morador e moto-ta-
xista, diz que se por um lado os moto-
-taxi queixam-se das danificações que as
motorizadas estão a sofrer por conta da
degradação da via, por outro os utentes
queixam-se porque a dado tempo têm
que descer da mota e caminharem a pé
por conta da areia.

“Quando chegamos ao local onde 
há muita areia orientados o passageiro a 
descer da motorizada porque se não cor-
re o perigo de ter uma queda quando fa-
zemos ziguezagues”, conta Ussene.

Fernando Simão, outro operador 
de moto-táxi, considerou a via muito 
importante por fazer ligação entre dois 
bairros em processo de expansão. Por 
isso mesmo, segundo ele, o Conselho 

Municipal deve intervir colocando entu-
lho de pedra nos locais esburacados para 
minimizar a sofrimento dos utentes da 
via.

“Estamos a passar mal por causa da 
estrada que não está em condições. Nos 
locais esburacados fica muita água da 
chuva acumulada porque não existem 
valas de drenagem para facilitar o escoa-
mento”, lamentou Simão.

Hélio Maleva, que também lamentou 
as péssimas condições em que se apre-
senta aquela estrada, disse não haver 
outra via de acesso que garanta a ligação 
entre os dois bairros, sendo por isso que 
reiterou que a população vai suportar 
este sofrimento.

Um outro operador de moto-táxi, 
Faizal Saide, disse que a via Jardim-Nam-
paco apresenta muitos defeitos, sendo 
por isso que segundo ele a resolução de-
finitiva para garantir melhor circulação 
das motorizadas e viaturas para neces-
sariamente pela pavimentação a seme-
lhança de outros trocos que a edilidade 
reabilitou.

Munícipes queixam-se do areal 
e do mau estado da via 

Basílio Ussene Fernando Simão Hélio Maleva

Faizal Saide

LIGAÇÃO JARDIM-NAMPACO

“Além de buracos e quantidade de 
areia, outra situação preocupante neste 
troco é a poeira que sai quando uma via-
tura circula em alta velocidade”, lamen-
tou Saide.

BANCO DE SANGUE DO HCN

Gerir o “stock” 
quando a demanda 
é maior que a oferta

SÉRGIO FERNANDO

O 
HOSPITAL Central 
de Nampula (HCN) 
é a maior unidade 
sanitária do norte do 
país mas a sua gestão 

está rodeada de dificuldades 
no dia-a-dia. A demanda tem 
sido sempre maior que a sua 
capacidade de atendimento, 
principalmente em perío-
dos festivos como o presente. 
Exemplo disso são as necessi-
dades em sangue que têm sido 
sempre motivo de preocu-
pação, tanto para os gestores 
como para os pacientes que ali 
procuram cuidados às vezes 
de emergência.

A direcção do HCN diz ter 

um “stock” de sangue que dá 
para responder às emergên-
cias durante a quadra festiva, 
mas as quantidades poderão 
não satisfazer e, por isso, pede 
mais doações de modo a res-
ponder às emergências “que 
certamente virão”.

O director clínico daquela 
unidade sanitária, Anselmo 
Vilanculos, não avançou da-
dos sobre as unidades dispo-
níveis, mas referiu que não 
são suficientes, não obstante o 
hospital esteja a realizar cam-
panhas de doação de sangue 
envolvendo membros de al-
gumas confissões religiosas, 
esperando-se uma colecta de 
200 unidades de sangue, nú-
mero considerado razoável 

para suportar as necessidades 
neste período.

Os membros da Associa-
ção de Dadores de Sangue 
vão, também, doar cerca de 
150 unidades e Vilanculos 
reiterou o apelo às pessoas de 
boa-fé a doarem sangue para 
salvar vidas, pois vai ser útil 
neste período da quadra fes-
tiva, reafirmando que que o 
sangue não é um produto que 
se compra em algum estabe-
lecimento comercial, apenas 
se obtém com base na doação 
de outro ser humano.

Na mesma circunstância, 
estendeu o pedido de socorro 
aos agentes económicos para 
disponibilizar alguns pro-
dutos que possam servir de 

incentivo para oferecer aos 
cidadãos voluntários, porque 
acredita-se que seja uma es-
tratégia de estímulo e de mo-
bilização.

Até este momento algu-
mas organizações e empresas 
já manifestaram a vontade de 
ajudar a incentivar os dadores.

“Sabemos que algumas 
famílias são carentes e se ti-
vermos algum estímulo para 
compensar o acto de doar 
sangue vai ajudar a mobilizar 
os outros. Por isso, todos os 
agentes económicos capazes 
de dar a mão serão bem-vin-
dos. O sangue vai ajudar a ter 
uma capacidade de resposta 
à demanda, mesmo depois da 
quadra festiva”, disse.

O NOSSO jornal apurou que há pessoas que, ten-
do um familiar doente, são exigidos valores como 
condição para que o paciente receba a transfusão 
de sangue. As nossas fontes apontam o dedo acu-
sador aos funcionários do Banco de Sangue como 
os protagonistas dos referidos actos de corrupção.

Joaquina de Almeida, de 39 anos de idade, 
tem um familiar internado no Hospital Central de 
Nampula, na sequência de uma cirurgia ao hidro-
celo. Quando o doente estava a ser levado para o 
bloco operatório foi solicitada a família para doar 
sangue.

Por falta de um membro da família com o tipo 
de sangue compatível, houve a necessidade de se 
buscar meios alternativos e, no meio de tanta afli-
ção, um funcionário, cuja identidade não nos foi 
revelada, aproximou-se da família e exigiu dois 
mil meticais para ter sangue.

“Não tínhamos muitas opções naquele mo-
mento. O que mais nos interessava era a saúde do 
nosso familiar e aceitamos oferecer o valor e o san-
gue foi disponibilizado”, disse.

Entretanto, Abacar Ibraimo, de 56 anos, teve 
uma sorte diferente pois o seu familiar, ora inter-
nado, deslocado de guerra em Cabo Delgado, foi 
acolhido na sede do posto administrativo de Cor-
rane, recebeu sangue sem que lhe fosse exigido 
qualquer pagamento.

O doente foi transferido de Corrane, para a 
maior unidade sanitária do norte, para um aten-
dimento especializado e Abacar Ibraimo é teste-
munha de um bom atendimento e agradece aos 
gestores da instituição por se preocuparem com a 
situação dos pacientes.

Em relação à disponibilidade de sangue, dis-
se que quando chegou a vez de realizar a trans-
fusão não houve problemas. “Só vi os médicos a 

trazerem o sangue e colocaram no meu familiar. 
Algumas pessoas dizem que há funcionários que 
cobram dinheiro para dar sangue, mas eu não pre-
senciei esses casos”, afirmou.

A direcção do hospital tem estado a ouvir a 
ocorrência de casos de cobranças ilícitas. Porém, 
assegurou ser importante que sejam denunciadas 
e apresentadas todas as provas para permitir que 
haja responsabilização.

“Temos estado a ouvir que há mau atendimen-
to caracterizado por cobranças ilícitas. Queremos 
conhecer os promotores dessas acções. O que 
acontece é que quando nos aproximamos às pes-
soas lesadas elas não colaboram para oferecer ele-
mentos que ajudem a agir para responsabilizar”, 
disse Vilanculos.

De acordo com o dirigente, a instituição já 
registou, no decurso do presente ano, casos que 
envolveram um trabalhador e dois estudantes que 
estavam a cumprir o período de estágio.

Por causa dessa atitude, os estudantes foram 
devolvidos para as instituições de formação por 
entender que esse comportamento é incompatível 
com o regulamento institucional ao nível do HCN.

Vilanculos insta a todos os cidadãos que forem 
vítimas de burla ou cobrança ilícita a fazerem uma 
denúncia junto da direcção do hospital.

“Se alguém faz pagamento via mPesa ou ou-
tra plataforma de transferência de dinheiro móvel 
é só trazer o comprovativo para facilitar o nosso 
trabalho. Há, no entanto, outro fenómeno em que 
são os próprios dadores que procuram as famílias e 
combinam doar sangue”, acrescentou.

Para além dos dadores de sangue, acredita-se 
que existam funcionários envolvidos em esque-
mas, sendo que a falta de provas não permite que 
se aja com a finalidade de punir os infractores.

Suposta venda de sangue

OS gestores do HCN suspenderam as activi-
dades electivas e as equipas de profissionais 
só vão se concentrar nos serviços de urgên-
cia, uma medida que entrou em vigor a 20 de 
Dezembro e vai durar até 4 de Janeiro.

Espera-se que o período das festas seja 
caracterizado por entrada de casos de aci-
dentes de viação, agressão física, violação 
sexual e doméstica, entre outras doenças de 
carácter urgente, por isso, de acordo com 
Vilanculos, as equipas de trabalho foram to-
das reforçadas de médicos e enfermeiros.

“As pessoas que tinham as suas con-

sultas já marcadas, essas serão atendidas”, 
anotou.

A nossa fonte referiu que os serviços de 
apoio estarão em prontidão, desde o labora-
tório, Raio X, a farmácia e outras repartições 
que garantem o funcionamento normal dos 
hospitais.

Entretanto, a fonte apelou aos cidadãos 
para que evitem excessos, mesmo reconhe-
cendo que se trata de momentos de emoção.

Num outro desenvolvimento, Vilanculos 
recordou que há famílias que têm o hábito 
de celebrar a festa do Natal e de fim de ano 

usando o fogo-de-artifício e, por conta dis-
se, indicou que é necessário que as pessoas 
estejam treinadas no sentido de observar 
todas as precauções e evitar as lesões que 
muitas vezes resultam em amputação de 
membros.

Recordou que Moçambique entrou na 
lista de países afectados pela quarta vaga da 
pandemia da Covid-19, uma variante peri-
gosa, pois transmite-se de forma mais rápi-
da. “As pessoas quando estão sob efeitos do 
álcool apresentam a tendência de desrespei-
tar as medidas de prevenção”, finalizou.

Há insuficiência de camas

Foco em casos de urgências

 Hospital Central de Nampula prepara-se para a quadra festiva

os doentes internados em algu-
mas enfermarias são colocados 
nos corredores.

“Olhando para as condições 
que temos vamos continuar a ter 
doentes em algumas enferma-
rias com colchões colocados nos 
corredores, porque não devemos 
mandar para casa um doente que 
tenha critérios de internamento 
por falta de camas disponíveis. 
O director é obrigado a encontrar 
meios alternativos para manter o 
doente internado a ser assistido 
pelos profissionais qualificados”, 
disse Vilanculos.

A direcção do hospital está 
ciente de que não é cómodo. 
Aliás, é uma situação que com-
promete o trabalho dos médi-
cos, por causa dos riscos que isso 
representa, mas o problema só 
será minimizado com a entrada 
em funcionamento do HCN que, 
neste momento, está na fase de 
construção.

O HCN é a maior unidade sa-
nitária ao nível da região norte 
do país, construído há mais de 
50 anos, e está a ressentir-se do 
crescimento da população que 

se verifica, aliado à situação de 
deslocados devido a acções ter-
roristas em Cabo Delgado, que 
pressionam os serviços prestados 
naquela instituição.

A quadra festiva é um perío-
do atípico do ponto de vista de 
atendimento, sendo que o pico 
avalia-se por todas as camas es-
tarem ocupadas e, na sequência, 

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

CONVITE AO CONCURSO
DA GORONGOSA RESTORATION PROJECT

MOÇAMBIQUE
23/12/2021

CONCURSO DE FORNECIMENTO DE SEMENTES POLICLONAIS DE 

CAJU

GORONGOSA RESTORATION PROJECT
A Gorongosa Restoration Project (Parque Nacional da Gorongosa) em Moçambique é talvez a 
maior história de restauração da vida selvagem em África. Em 2008, o Governo de Moçambique e 
a Fundação ‘” Carr” formaram o “Projecto Gorongosa”, uma Parceria Público-Privada de 20 anos 
para a gestão conjunta do Parque e para o desenvolvimento humano nas comunidades vizinhas ao 
Parque. A 7 de junho de 2018, o Governo de Moçambique assinou uma prorrogação do acordo de 
gestão do Parque Nacional da Gorongosa por mais 25 anos.

1. Especificações Técnicas.
Fornecimento de quatro (4) toneladas de sementes policlonais de CAJU (Cashew  polyclonal seeds)

2. Critérios de Avaliação.
A Gorongosa Restoration Project reserva-se o direito de rejeitar as propostas que não apresentem
os critérios mínimos requisitados. As propostas serão avaliadas de acordo com os seguintes
critérios:
As sementes devem ter sido colhidas de um pomar policlonal registado e aderir às seguintes
normas:

a) Teste de contagem de sementes não superior a 180 sementes por kg.

b) Uma taxa de germinação não inferior a 85%.

c) Teor de humidade - máximo de 10% e mínimo de 8%.

d) Matéria estranha, impurezas e deficiência físicas deve ser obrigatoriamente inferior a 1%
e) Outturn mínimo de  44lbs (Teor de amêndoa útil não igual ou superior a 44 lbs peso)

Requisitos para fornecedores
a) Apresentação dos documentos legais da empresa (Álvara, Quitação de INSS, Quitação da

Estatística, Certidão de Quitação das Finanças e Boletim da República)

b) Semente certificada ou aprovada pelo IAM apresentando a origem do referido pomar
policlonal.

c) Apresentação de certificado de germinação.
d) Apresentação de coordenadas GPS do perímetro do pomar clonal a partir do qual as

sementes foram colhidas

e) Registado na base de dados do IAM como fornecedor das sementes

Condições para fornecimento
a) Entrega na Vila da Gorongosa, Sofala, Moçambique – 20 de Janeiro de 2022

3. Notas Importantes
Propostas entregues fisicamente devem ser lacradas neste endereço; Edifício da CPMZ, Avenida
da Revolução N˚1539, Macuti,  Beira. Propostas pode também ser enviadas para
procurement@gorongosa.net.
Prazo de recepção das cotações - 3 /1 /2022n às 14.00 horas
Os concorrentes interessados poderão obter a lista das Especificações Técnicas e mais 
informações nos escritórios do PNG-GRP ou pelo email: procurement@gorongosa.net .
Os concorrentes devem submeter todos os documentos elegíveis a avaliação com o preço da sua 
proposta, bem como as condições gerais de fornecimento devidamente assinados e carimbados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE IMOBILIÁRIO DO ESTADO
POSTO PROVINCIAL

Aviso
O Posto Provincial de APIE na Zambézia serve-se do presente para solicitar a 
comparência nestes Serviços, de todos ocupantes ou seus representantes, do prédio 
Irmãos Lino, Bloco 02 , localizado na Vila Municipal de Milange, no prazo de 30 
dias úteis nas horas normais de expediente, para tratarem de assunto respeitante a 
regularização das ocupações. Devendo serem portadores da documentação que lhes 
legitima a ocupação.
Este aviso não abrange as flats ocupadas pelo (BIM, Procuradoria)

Quelimane, aos 24 de Dezembro de 2021  

O Chefe do Posto Provincial

Rafael Tafula Tamele
(Técnico Superior de N1)
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O PRESIDENTE da Assem-
bleia Provincial de Nam-
pula, Amisse Mahando, 
exortou os membros que 
integram as comissões es-
pecializadas a melhorar os 
métodos de trabalho de 
fiscalização das activida-
des do governo, com vista 
a trazer realidades concre-
tas da vida das comunida-
des e propor soluções ade-
quadas a cada caso. 

Mahando falava re-
centemente na cidade de 

Nampula, em mais uma 
sessão do órgão, onde as 
comissões apresentaram 
o resultado do seu traba-
lho de fiscalização, o que
considerou de inadequado
para o fim que se pretende,
considerando que tal ac-
tuação frustra as expecta-
tivas da população.

Segundo afirmou, os 
membros da assembleia, 
quando vão fazer a fisca-
lização, não devem  cingir 
a sua actuação apenas nos 

relatórios dos administra-
dores distritais, mas tam-
bém devem auscultar os 
problemas concretos que 
existem nas comunidades 
locais, para o seu estudo e 
resolução.  

“As comissões espe-
cializadas quando vão 
aos distritos limitam-se a 
reunir com os respectivos 
administradores para ou-
vir os seus relatórios, de-
pois regressam à cidade de 
Nampula satisfeitos por ter 

O 
PRESIDENTE da Re-
namo, Ossufo Mo-
made, considera que 
o ano de 2021 não
deixa boas lembran-

ças em termos de desempenho 
das instituições e da economia, 
devido a vários factores, dentre 
os quais a ausência de estraté-
gias de desenvolvimento cla-
ras.

Ossufo Momade fez este 
reparo ontem, em Maputo, 
falando por ocasião do fim do 
ano. Segundo afirmou, os ma-
les que prevalecem no país, 
como a violação dos direitos, 
a corrupção, a intolerância 
política, a captura do Estado, 
o tráfico de drogas e a gover-
nação egocentrista fazem com
que Moçambique tenha uma
má imagem no concerto das
nações.

Na área económica, o pre-
sidente da Renamo considera 
que Moçambique jamais de-
senvolverá se o Governo não 
apostar em investimentos em 
estradas de qualidade. Obser-
vou que as parcerias público-
-privadas não podem servir
para fazer alianças de cama-
radas.

Segundo Momade, é 
preciso privilegiar uma co-
mercialização agrícola justa, 
como forma de estimular o 
produtor e, no domínio dos 
transportes, o país precisa de 
alternativas para a circulação 
de pessoas e bens, como o 
ferroviário e o marítimo. Em 
2021, o custo de vida esteve 
cada vez mais desumanizante 
e, por consequência, o acesso 
aos produtos de primeira ne-
cessidade continua a ser mais 
difícil para muitas famílias.

“Com muita angústia, 
dependemos do mercado ex-
terno para adquirir a farinha 
de milho, o arroz, a batata, a 
cebola e tantos outros produ-

SEGUNDO O PRESIDENTE DA RENAMO

Ano de 2021 deixa 
poucas lembranças

Ossufo Momade falando ontem sobre as marcas do ano de 2021

tos, e nunca será compreensí-
vel porque razão importamos 
quando temos extensa terra 
arável”, disse.

Para a Renamo, o custo 
de vida que se vive no país 
é também agravado pelos 
bruscos e elevados preços de 
combustível, tornando cara a 
comida, o transporte e outros 
bens e serviços inacessíveis. 

Referiu ser inaceitável 
que num momento em que 
os moçambicanos são força-
dos a pagar uma dívida ilegal, 
enfrentam o problema do de-
semprego massivo por causa 
dos despedimentos laborais 
devido à Covid-19, e devem 
suportar o agravamento de 
produtos, bens e serviços sem 
apresentar medidas alternati-
vas de alívio à pobreza.

Manifesta inquietação 
com o facto de, alegadamen-
te, o Governo apostar apenas 
em investimentos nos mega-
projectos de gás, petróleo e  
outros de grande vulto, e en-

tende que o crescimento eco-
nómico e o desenvolvimento 
devem ser alma gémea do de-
senvolvimento humano.

A desarticulação de es-
tratégias que geram cada vez 
mais assimetrias regionais e 
desigualdades sociais foram 
outras notas que, segundo 
Ossufo Momade, marcaram 
negativam,ente o ano de 2021.

A guerra movida pelos 
terroristas em Cabo Delgado, 
com tendência a alastrar-se 
para as províncias do Niassa, 
Nampula e Zambézia, au-
mentando o nível de ameaça 
à paz, de acordo com o pre-
sidente da Renamo, também 
marcou negativamente o ano 
prestes a findar. 

Ossufo Momade afirmou 
que o país continua sem in-
formação sobre a identidade 
e as motivações dos terroristas 
que desde 2017 estão a semear 
luto e a destruir infra-estru-
turas, retrocedendo todos os 
esforços visando desenvolver 

o país.
Reiterou que a Renamo

nunca foi contrária aos apoios 
externos, de tal sorte que tem-
pestivamente aconselhou o 
Governo a solicitá-lo. Momade 
disse que a corrupção generali-
zada na Administração Pública 
retarda o desenvolvimento, re-
trai os investimentos e impede 
o fácil acesso dos cidadãos aos
serviços públicos.

“Por causa do nepotismo e 
camaradagem na Função Pú-
blica, são raros os casos de res-
ponsabilização, tornando-se 
evidente a existência de uma 
teia que corroe todo o sistema 
da Administração Pública e 
dificulta a vida dos cidadãos e 
os empresários que, com o seu 
suor, procuram desenvolver 
Moçambique”, indicou.

O presidente da Renamo 
afirmou que o ambiente políti-
co-social reinante em Moçam-
bique, de exclusão e intolerân-
cia, também foi a marca do ano 
de 2021.

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA

Comissões chamadas 
a melhorar fiscalização

realizado a sua actividade. 
Isso não constitui fiscali-
zação. Por isso, precisa-
mos de melhorar as estra-
tégias de inspeccionar as 
actividades do governo no 
próximo ano”, observou, 
Mahando, acrescentan-
do que os membros das 
comissões devem ir até à 
localidade mais recôndita 
para buscar os reais pro-
blemas que apoquentam o 
povo que os elegeu e pro-
por soluções ao executivo. 

Segundo o presidente 
da Assembleia Provincial 
de Nampula, só assim é que 
a actividade das comissões 
não será questionada pelas 
comunidades locais, pois a 
seriedade e responsabili-
dade do trabalho de fisca-
lização das actividades do 
executivo é um imperativo 
para o bem-servir.

Recomendou o cum-
primento desta forma de 
fiscalização, centrada nas 
populações e não nos go-
vernantes, para que os 
problemas das comuni-
dades sejam conhecidos e 
resolvidos em tempo útil, 
sobretudo nas questões li-
gadas à assistência social. 

A Assembleia Provin-
cial de Nampula é compos-
ta por 94 membros, sendo 
63 da Frelimo e 31 da Re-
namo.

Aprimorar os métodos de fiscalização é a recomendação feita pelo presidente da Assembleia Provincial de Nampula
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ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
N.º 66/DPFEG-UGEA/CL/2021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
1. O Fundo de Estradas, Fundo Público (FE, FP - Delegação Provincial de Gaza) convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que

reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para Prestação de Serviços de Segurança na Portagem de Chicumbane

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de Concurso ou adquirí-lo a partir do dia 22/12/2021, no endereço a seguir

indicado, aquisição do mesmo deverá ser feito mediante importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais): 
FE, FP-Delegação Provincial de Gaza
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Samora Machel, n.º 1029, Edifício das Obras Públicas
Contacto:(871400297 )
Xai-Xai – Moçambique

3. O prazo mínimo de validade das propostas é de 90 dias contados a partir da data de abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no Nº 2 até às 14.00 horas do dia 5/1/2022, as quais serão abertas às 14:15 horas no mesmo dia, na

presença de representantes dos Concorrentes que desejarem assistir ao acto. 

5. A visita facultativa ao local da obra está marcada para o dia 27 de Dezembro de 2021, com partida no endereço referido no Nº 2, às 12.00 horas. 

6. A data de Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente anunciada aos concorrentes que submeterem propostas.

7. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

8. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto No 5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai, aos 21 de Dezembro de 2021

269

DELEGAÇÃO DE GAZAREPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIO-

NAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que MUBEDWAN ÂNGELA MATEUS SIGAU-
QUE, natural de Maputo e residente na cidade de Pemba, no 

bairro de Expansão, requereu autorização para mudança do 

seu nome, para passar a usar o nome completo de ÂNGELA 
MATEUS SIGAUQUE.

Nos termos do n.º 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, 

são convidados todos interessados para no prazo de trinta 
dias, a contar da data da publicação do presente anúncio, 

deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de 

fazer.

Maputo, aos 9 de Novembro de 2021

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
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T
ODOS os cidadãos são 
chamados a permane-
cer vigilantes contra 
qualquer tipo de ma-
nifestação que possa 

colocar em causa a soberania, 
integridade territorial, bem 
como a ordem, segurança e 
tranquilidade públicas em 
Cabo Delgado, província onde 
actuam os grupos terroristas 
que agora estendem as suas ac-
ções ao vizinho Niassa.

O Chefe do Estado, Fili-
pe Nyusi, também chamou à 
consciência das pessoas recru-
tadas, quer à força ou volun-
tariamente pelos terroristas, 
a não hesitarem em retornar 
para as respectivas famílias e 
comunidades, pois serão rece-

bidas normalmente. 
Na recente apresentação 

sobre o estado geral da nação 
na Assembleia da República, 
Filipe Nyusi apontou que, de 
1 de Janeiro a 30 de Novembro 
de 2021, foram registados 52 
ataques terroristas, enquanto 
que, no mesmo período do ano 
passado, os terroristas lança-
ram 160 agressões contra a po-
pulação. 

Afirmou ainda que os dados 
indicam que foi possível, não 
apenas conter as agressões ter-
roristas, mas também reduzir 
para um terço o número de ve-
zes a sua ocorrência, indican-
do que parte considerável das 
pessoas atingidas encontra-
-se abrigada em lugares mais

seguros na província de Cabo 
Delgado e noutras partes do 
país. 

Por causa do terrorismo 
em Cabo Delgado e da insta-
bilidade causada pela auto-
-proclamada Junta Militar da
Renamo, na zona centro, o país
conta hoje com pouco mais de
948 mil pessoas deslocadas,
o que corresponde a mais de
177 famílias, incluindo quase
400 mil crianças que se viram
obrigadas a abandonar os seus
lares.

No entanto, o Presidente 
da República apontou que nos 
distritos a norte da província de 
Cabo Delgado, a situação ca-
racteriza-se por estabilização 
gradual e crescente, apesar de 

focos esporádicos que tendem 
a se expandir para os territórios 
limítrofes com o Niassa.

Avançou que as bases sina-
lizadas dos terroristas foram, 
na sua maioria desactivadas e, 
neste momento, prosseguem 
acções de perseguição aos 
terroristas, com as operações 
conjuntas e combinadas entre 
as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM), as 
tropas da SADC e do Ruanda 
a registar progressos assina-
láveis, com impacto imediato 
na neutralização da capacidade 
combativa dos terroristas. 

De entre os resultado obti-
dos, o Chefe do Estado desta-
cou a captura de 245 terroristas 
suspeitos, que após as neces-

FORAM desmobilizados, ao 
longo do presente ano, na 
província de Sofala, 1344 
guerrilheiros da Renamo, se-
gundo deu a conhecer esta 
semana a Secretária do Esta-
do, Stella Zeca.

Falando durante o en-
contro que serviu para fazer 
uma avaliação das principais 
realizações do Conselho de 
Representação do Estado até 
Novembro passado, Stella 
Zeca disse que os abrangidos 
foram atendidos no quadro do 
processo de Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegra-
ção dos homens residuais da 
Renamo.

No mesmo encontro, que 
serviu também para perspec-
tivar as actividades previstas 
para 2022, Stella Zeca expli-
cou ainda que os desmobili-
zados estavam acantonados 

nas diferentes bases da pro-
víncia de Sofala, já desman-
teladas.

Especificou que 296 são 
provenientes da base de Sa-
vane, no distrito do Dondo; 
de Muxúnguè, em Chibaba-
va, vieram 251 guerrilheiros, 
Cheringoma (178), Marínguè,  
(145), Chemba (43) e 431 esta-
vam na base de Vunduzi, em 
Gorongosa.

A governante esclareceu 
também que todos os ex-
-guerrilheiros da Renamo se
encontram nas respectivas
casas e já estão a desenvol-
ver diferentes actividades de
reinserção social, junto das
suas famílias dentro das res-
pectivas comunidades.

Stella Zeca destacou ain-
da que o processo de DDR 
tem estado a criar uma gran-
de expectativa para uma paz 

efectiva e reconciliação dos 
moçambicanos, não obstante 
a ocorrência de ataques espo-
rádicos protagonizados pela 
auto-intitulada Junta Militar 
da Renamo, principalmente, 
nos distritos de Búzi e Nha-
matanda.

O processo de DDR acon-
tece no quadro do Acordo de 
Paz e Reconciliação assinado 
em 2019 pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, e o 
presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, prevendo des-
mobilizar mais de cinco mil 
guerrilheiros em todo o país.

Para além de desmobilizar 
os homens residuais da Re-
namo, prevê-se ainda encer-
rar 16 base, das quais onze já 
foram desmanteladas, espe-
rando-se que a conclusão do 
processo devolva a paz e tran-
quilidade no país.

ESTE ANO EM SOFALA

DDR abrange mais 
de mil guerrilheiros 
da Renamo

Os ex-guerrilheiros da Renamo que aderiram ao DDR estão nas comunidades a desenvolver diferentes actividades

A
.G

O
M

B
E

PREVENÇÃO E COMBATE AO TERRORISMO

PR recomenda vigilância 
permanente da população

Populações devem permanecer vigilantes diante de manifestações terroristas

sárias diligências foram objecto 
de um processo de reintegração 
nas suas comunidades no dis-
trito de Palma.

Em combate, foram igual-
mente abatidos cerca de 200 
terroristas, incluindo seus 
principais líderes que, para 
além de comandantes milita-
res, eram ideólogos radicais e 
extremistas.

Trata-se dos sheiks Muha-
mud Siyai, Njire North, Abuba-
car Suleimana Khafizu, Hamza 
Abdulai Issufo, Amisse Dade, 
Chemo Saide, Kibwana Ndevo, 
Cassimo Andrenemi, Ibraimo 
Tawabo e Rajabo Fakir.

Filipe Nyusi avançou tam-
bém que foi capturado diverso 
material, incluindo dezenas de 
armas e munições de diferentes 
tipos e calibres, viaturas, mo-
torizadas, geradores eléctricos 
e rádios de comunicação.

Foram, por outro lado, cap-
turados computadores e tele-
fones satélites, para além de 
vária documentação que inclui 
manuais tácticos e documen-
tos religiosa usados para dou-
trinação dos jovens terroristas, 
o que culminou com o reforço
do controlo de grande parte das 
zonas anteriormente críticas.

No distrito de Mocímboa da 
Praia, as aldeias Maputo, Awa-
sse, Chinda, Mumo, Ntotoe, 
Zâmbia, Quelimane, Diaca, 
Mbaú e a Vila de Mocímboa da 
Praia estavam inseguras e em 
Palma havia problemas na vila 
de Palma e Quionga.

No distrito de Muidumbe as 
aldeia Chitunda, Xitaxi e Mien-
gueléua estavam inseguras e 
em  Macomia eram reporta-
das incursões terroristas nas 
aldeias de Chai, Litamanda e 
N´tchinga. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

Aos nossos clientes, muito Obrigado
por fazerem a nossa história.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O Serviço Provincial de Infra-estruturas faz saber que nos termos do 
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo 
Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”chamando a 
quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado 
Mineiro número 10891CM, para Areia de Construção, no distrito 
da Manhiça, na província de Maputo, a favor da requerente LEONOR 
ZELFA CHAMBULE, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25   01    0,00 32   42   50,00

2 -25   01    0,00 32   43    0,00

3 -25   01   20,00 32   43    0,00

4 -25   01   20,00 32   42   40,00

5 -25   01   10,00 32   42   40,00

6 -25   01   10,00 32   42   50,00

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do número 2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016 , de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados: 

Nome do concorrente 
adjudicado

Objecto do concurso
Valor da adjudicação em 

MT (Incluindo IVA)

COTUR – COMÉRCIO, 
TURISMO E AGÊNCIA DE 
VIAGENS

Contratação de serviço de emissão de passagens 
aéreas

4.125.000,00

PERFECT CLEAN
Contratação de serviço de limpeza do edifício-sede 
do Ministério

1.035.000,00

BGNJ – COMÉRCIO & 
SERVIÇOS

Contratação de fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes 1.200.000,00

CENTRO INTERNACIONAL 
DE CONFERÊNCIAS JOAQUIM 
CHISSANO

Contratação de serviço de alimentação para 
participantes do Conselho Coordenador

361.555,00

LIASSE & SERVIÇOS Contratação de serviço de refeições para os agentes 
da polícia, adc’s e motoristas protocolares

717.444,00 

Assinatura

(Ilegível)
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial Road Works Coordinator at ANE, IP, Nampula 
Province
Reference No: 94/GE-ANE,IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated
Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services of
Provincial Road Works Coordinator at ANE, IP, Nampula Province.

2. The general objective of the consultant services is to Support the Project Implementations Unit (PIU) which was
created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of requirements stipulated in the International
Development Association (IDA) financing agreements, execution and monitoring of the projects on due time,
preparation of procurement documents and review technical documents.

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants to express their interest in
providing the Services during 4 years. Interested Consultants should provide information demonstrating that they
have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths
and weaknesses and the shortlist will be composed from the list of qualified individual consultants considering the
following criteria:

 A qualified University degree in Civil Engineering;
 A minimum of five (5) years working experience, in coordination of road construction and maintenance

works, management of roads supervision contracts;
 Knowledge in design, construction and maintenance of paved and unpaved roads; and
 Familiarized with the standards and specifications applied to roads in southern Africa, such as SATCC, TRH,

TMH and ANE, IP´s Road Standards.

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s
policy on conflict of interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Procurement
Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 7.30 - 15.30 hours local time,
Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest clearly marked “Consultancy Services for Recruitment of Provincial Road Works
Coordinator at ANE, IP, Nampula Province” must be delivered in a written form to the address below (in hard copy,
or by post mail or by e-mail) on or before 15:00 a.m. (local time), on 17th of January 2022.

Client

Street Address 
:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral

Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Attention : Américo Dimande - Director General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7

Email : aneconsultant21@gmail.com 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo No.: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias a nível da ANE, 
IP, Província de Nampula
Nº do Contrato/Concurso: 94/GE-ANE,IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto Integrado de
Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para os Serviços de Consultoria de 
um Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias ao nível da ANE, IP, Província de Nampula.

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de Apoiar a Unidade de Implementação de Projectos (UIP) que foi
criada na ANE, IP, com a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos estipulados nos acordos de
financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), execução dos projectos dentro dos prazos
estabelecidos, preparação de documentos de licitação e revisão técnica de documentos.

3. Os Termos de Referência detalhados para serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida consultores individuais elegíveis para manifestarem o seu
interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores interessados deverão fornecer informação
demonstrando que possuem qualificações e experiência relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta de
pontos fortes e fracos e a lista curta será composta a partir da lista de consultores individuais qualificados, tendo em
consideração os seguintes critérios:

 Qualificação em Engenharia Civil;
 Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional, na coordenação de obras de construção e manutenção

de estradas, gestão de contratos de fiscalização de estradas;
 Conhecimentos na elaboração de projectos, construção e manutenção de estradas pavimentadas e não

pavimentadas; e
 Estar familiarizado com as normas e especificações aplicadas às estradas na África Austral, como as da SATCC,

TRH, TMH e as normas da ANE, IP.

6. Chama-se a atenção aos consultores interessados   para a Secção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos Regulamentos de
Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”),
que estabelece a política do Banco Mundial no concernente a conflitos de interesse.

7. O Consultor será selccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos Regulamentos de
Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de expediente, isto é,
das 7.30 às 15.30 horas locais de segunda a sexta-feira, excepto os feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse na língua inglesa claramente indicando “Serviços de Consultoria de um Coordenador
Provincial de Obras Rodoviárias ao nível da ANE, IP, Província de Nampula” deverão ser entregues por escrito
para o endereço abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico) até às 15.00 horas do 
dia 17 de Janeiro de 2022. 

Entidade Contratante

Endereço 
:

Administração Nacional de Estradas, IP Gabinete do Director- 

Geral

Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Att. : Américo Dimande - Director General

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

11857

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DIRECÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO Nº: 01/MINEDH/UGEA-DIEE/HEP-II/BADEA/INH/CW/20 

OBJECTO: CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS MARINHAS E PESCAS DE INHAMBANE

Ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do Artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se 
que para a Construção do Instituto Politécnico de Tecnologias Marinhas e Pescas de Inhambane, foi adjudicada a 
Empresa China Jiangsu International Mozambique Ltd, pelo valor de 8.999.913,43 USD (oito milhões, novecentos 
noventa e nove mil e novecentos e treze dólares americanos e quarenta e três cêntimos), com IVA incluído.

Pela Entidade Contratante

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

13121

Rua  Joe Slovo  n° 22 - 3° Andar, Caixa Postal  N° 4266   Tel: 21302424/21302249    Fax:  21431614/430204
E-mail: ceediplac.mec@tdm.co.mz   Maputo – Moçambique

13028

Unidade Gestora Executora das Aquisições

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL

1. O Secretariado Executivo do Conselho Provincial de Combate ao SIDA da
Província do Maputo convida  todos interessados a apresentarem propostas 
para o arrendamento de um imóvel no bairro Hanhane, Cidade da Matola,
de acordo com as seguintes características:
• 6 quartos;
• 2 salas grandes;
• 1 cozinha;
• 5 casas de banho;
• Garagem espaçosa;
• água 24 horas;
• quintal com muro e portões com boas condições de segurança;

2. Os interessados deverão anexar o título de propriedade, escritura pública/
BR, tratando-se de pessoa colectiva; comprovativos de pagamento de todas
obrigações prediais/fiscais; fotocópia de BI (autenticada) se for singular;
certidão de quitação do Tribunal Judicial e declaração de NUIT.

3. O período de validade das propostas será de 120 dias (cento e vinte dias)
a contar da data de abertura das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues nas instalações do Secretariado
Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA- UGEA, Av. 25 de
Setembro, n.º 1008, 8º andar, até ao dia 30 de Dezembro de 2022, pelas
15.00 horas.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 21 de Dezembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO

Telefones:
+258 86 307 3287;  +258 86 307 3267; 86 307 3367
Responsabilidade: 
Gestão e Dinamização da Resposta Multissectorial ao HIV e SIDA

11810

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 309, Prédio da Hamburguesa
Telef. 21-720223/387, Fax 720389- Matola

10ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Décima Secção Cível deste Tribunal Judicial da Província correm seus devidos termos uns 
Autos de Acção Declarativa de Condenação, registados sob o nº39/20/C, em que a autora: 
LUSAVOUGA, LDA, representada pela senhora Ana Gabriela de Sousa Tavares Teixeira, na 
qualidade de Directora-geral, com sede na rua 13,008, Q-10, Armazém-A-15, bairro do Fomento- 
Matola, move contra a ré: F.C-MÓVEIS, com último domicílio conhecido na Av. das Indústrias, nº 
3233- Matola.
É desta forma citada a ré, actualmente em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, 
com dilação de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação do segundo e último 
anúncio, contestar, querendo, os fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado da 
mesma se encontra à sua disposição no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de 
contestação, considerar-se-ão confessados os factos articulados pelo autor, seguindo os autos à 
revelia (artigo 480,483, 484, nº1, todos do CP. Civil).  

Matola , aos 11 de Novembro de 2021

O Juiz de Direito

Dr. Zito Felisberto Nhatave
A Escrivã de Direito

Marisa Rafael Guihoje
11821

CONSELHO PROVINCIAL DE COMBATE AO SIDA
SECRETARIADO EXECUTIVO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PESQUEIRAS, IP

PORTO DE PESCA DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O Porto de Pesca de Maputo – PPM convida empresas interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem

propostas fechadas para o fornecimento dos seguintes serviços/bens:

Concurso Objecto Garantia
Apresentação das 

Propostas
Abertura das 

Propostas
Validade da 

Proposta

Limitado No 01/CL/ PPM/UGEA/2022
Fornecimento de Equipamentos de 
Protecção Individual

N/A
10/1/2022
10.00 horas

10/1/2022
10.15 horas

90 dias

Limitado No 02/CL/ PPM/UGEA/2022
Manutenção e Reparação de Viaturas 
Multimarcas 

N/A
10/1/2022
10.00 horas

10/1/2022
10.30 horas

90 dias

Limitado No 03/CL/ PPM/UGEA/2022 Serviços de Fornecimento de Combustível N/A
10/1/2022
10.00 horas

10/1/2022
10.45 horas

90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Secreta-
ria do Porto de Pesca de Maputo, Praça 25 de Junho, cidade de Maputo, a partir do dia 23/12/2021, pelo valor não reembolsável
de 1000,00MT (mil meticais), apresentando o respectivo talão de depósito. Banco: Millennium BIM; Denominação da Conta:
Comissão Instaladora do Porto de Pesca de Maputo; N° da Conta: 623614; NIB: 000100000000062361457.

3. Os  Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Presta-
ção de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
13087

11458

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade Maputo, que 
o exequente BCI, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, nesta cidade,
move contra a executada SOMACOL - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, LDA, com sede na Av. Bagamoyo, nº 471/9, talhão nº 549/9,
cidade da Beira, província de Sofala, nos Autos de Execução Ordinária
nº 77/21-G, correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última
publicação do respectivo anúncio, citando os credores desconhecidos da
executada, que gozem de garantia real sobre o bem penhorado, bem como os
sucessores dos credores preferentes, para, no prazo de dez dias, posterior
ao dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelo
produto do imóvel penhorado nos autos, designadamente:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Beira, sob 
o número dezassete mil, seiscentos e cinquenta e dois a folhas setenta e
seis verso, do livro G traço vinte, a favor da SOMACOL-SOCIEDADE DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGRO-QUÍMICOS, LDA, com a hipoteca
inscrita sob o número cinco mil, novecentos e quarenta e quatro a folhas
cento e onze, do livro C traço onze e sob o número seis mil cento e noventa e
dois a folhas setenta e seis do livro C traço doze, a favor do exequente Banco
Comercial e de Investimentos, SA.

Maputo, treze de Dezembro de dois mil e vinte e um
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro Chambal
11829

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE DONGUE ALFABETO NHUMAIO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e oito de Outubro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta 
e sete verso a folhas trinta e oito verso, do livro de notas para escrituras diversas número um, barra “B”, desta Conservatória com funções 
notariais, a cargo de CECÍLIO MOISÉS BILA, licenciado em Direito, Técnico Superior dos Registos e Notariado N2, Conservador “B”, no 
exercício de funções notariais, foi celebrada uma Escritura Pública de Habilitação de Herdeiros por óbito de DONGUE ALFABETO NHUMAIO, 
casado segundo usos e costumes tradicionais com Isabel Mutiasse Matavel, natural de Bilene e residente na cidade da Matola, ocorrido no 
dia dez de Fevereiro de dois mil e vinte e um, na sua residência, vítima de doença, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição 
de última vontade.
Que deixou como únicos e universais herdeiros, para além da sua esposa supramencionada, seus filhos: HORTÊNCIA ALFABETO NHUMAIO, 
casada, natural de Bilene-Macia, INANCIO ALFABETO NHUMAIO, CARLOTA ALFABETO NHUMAIO e FRANCISCO ALFABETO NHUMAIO, 
solteiros, maiores, naturais e residentes na cidade da Matola.
Que não há outras pessoas que com eles concorrem à sucessão. Que da herança constam bens imóveis e contas bancárias.

Está conforme
Marracuene, aos vinte e cinco de Novembro de dois mil e vinte e um

O Conservador
(Ilegível) 11843

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SUMAL DUARTE ANGORETE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Outubro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas cinquenta e 
sete a folhas cinquenta e nove, do livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da 
Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SUMAL 
DUARTE ANGORETE, solteiro que era à data da sua morte, de então cinquenta e um anos de idade e com última residência habitual no 
bairro da Matola “A”, município da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra forma de disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, seus filhos: ANITA SUMAL ANGORETE e EDUARDO SUMAL DUARTE, solteiros, menores e residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome do falecido.

Está conforme
Matola, aos 3 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível) 13117

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE RE-
PRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABA-

LHO
3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEI-
ROS POR ÓBITO DE HELE-

NA FRANCISCO PACULE

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura outorgada 
no dia catorze de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas noventa e seguintes, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número quarenta, traço 
“B”, da Terceira Conservatória 
do Registo Civil com funções 
notariais, perante mim, AMÉLIA 
GONÇALVES MACHAVA, licen-
ciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de HELENA 
FRANCISCO PACULE, de então 
setenta anos de idade, natural da 
Maxixe, no estado de viúva, com 
última residência habitual no 
bairro Vinte e Cinco de Junho “A”, 
cidade de Maputo, filha de Fran-
cisco Guilengue e de Nhachala 
David, sem ter deixado testa-
mento ou qualquer outra dispo-
sição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como úni-
cos e universais herdeiros dos 
bens, seus filhos: LUÍS EDISON 
RICARDO PACULE, RAIMUNDO 
CABRAL GUINECANE PACULE, 
MARCO AURÉLIO RICARDO 
PACULE, EDILZIA JOANETH PA-
CULE e JORGE EVANS ANTÓNIO 
PACULE, todos solteiros, maio-
res, naturais de Maputo, onde 
residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer a esta su-
cessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 14 de Dezembro 
de 2021

A Notária
(Ilegível)

13134

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRE-

SENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
 CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 
FUADE FAHAR ZAMANE 

SULTUANE

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de catorze 
de Dezembro de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas noventa 
e cinco verso a folhas noventa 
e sete verso, do livro de notas 
para escrituras diversas núme-
ro cento e setenta e oito, traço 
“B”, deste Cartório Notarial, a 
cargo de ARNALDO JAMAL DE 
MAGALHÃES, Conservador e No-
tário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
um Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de FUADE 
FAHAR ZAMANE SULTUANE, 
de sessenta e seis anos de idade, 
no estado civil que era casado 
com Maria Cídia da Fátima do 
Rosário Monteiro Sultuane, 
sob o regime de comunhão geral 
de bens, natural de Inhambane, 
filho de Fahar Zamane Sultuane 
e de Aiça Fátima Zainadine, com 
última residência no bairro da 
Matola “D”, Matola.
Que o falecido não deixou tes-
tamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade, 
deixou como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, seus fi-
lhos: FUADE FAHAR ZAMANE 
SULTUANE JÚNIOR, divorciado, 
natural de Maputo, residente 
em Portugal, NILZA EDUARDO 
DE SOUSA SULTUANE, solteira, 
maior, natural de Maputo, resi-
dente em Maputo, ELISANDRO 
LOFORTE SULTUANE, natural 
de Maputo, residente em Maputo 
e cônjuge CÍDIA DA FÁTIMA DO 
ROSÁRIO MONTEIRO SULTUA-
NE, viúva, natural de Namacurra 
e residente no bairro da Matola 
“A”, cidade da Matola.
Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam con-
correr a esta sucessão da herança 
aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está conforme

Matola, aos 17 de Dezembro de 
2021

O Notário
(Ilegível)

13131
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do objecto dos concursos abaixo referenciados.

N° de concurso
Objecto de 
Concurso

Modalidade de 
Concurso

Empresa 
Adjudicada

Valor da Adjudicação 
(Incluindo IVA)

27C000141/
QP/01/2019- Serviço 
de Consultoria

Elaboração de 
2(dois)  Manuais

Consultoria- Selecção 
Baseada na Qualidade 
e no Preço

A M O R I M 
R E M I G I O 
MANUEL PERY

4.398.856,00MT

27C000141/
PM/03/2020- Serviço 
de Consultoria

Auditoria Externa
Consultoria- Selecção 
Baseada em      Preço 
Máximo

P E R F E C T 
PA R T E N E R S , 
LDA

690.968,00MT

UGEA
(Assinatura Ilegível)

Pemba, Novembro de 2021

Financiado por:

Financiado por:

Av. 16 de Junho, Caixa Postal 310, Telfs +258 272296/7, Fax +258 27221414, Email: spef.gov.cd@gmail.com

Av. 16 de Junho, Caixa Postal 310, Telfs +258 272296/7, Fax +258 27221414, Email: spef.gov.cd@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do objecto dos concursos abaixo referenciados.

N° de concurso
Objecto de 
Concurso

Modalidade de 
Concurso

Empresa 
Adjudicada

Valor da Adjudicação 
(Incluindo IVA)

27C000141/
PM/01/2020- Serviço de 
Consultoria

 Auditoria Externa
Consultoria- Selecção 
Baseada em Preço 
Máximo

P E R F E C T 
PA RT E N E R S , 
LDA

584.000,00MT

27C000141/
PM/02/2020- Serviço de 
Consultoria

Auditoria Externa
Consultoria- Selecção 
Baseada em Preço 
Máximo

P E R F E C T 
PA RT E N E R S , 
LDA

720.450,MT

UGEA
(Assinatura Ilegível)

Pemba, Novembro de 2021

11657

FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

EDITAL DO MESTRADO EM RECURSOS 
HÍDRICOS – GEOHIDROLOGIA

SEGUNDA EDIÇÃO (2022– 2023)

1. Introdução
Torna-se público que estão abertas as candidaturas para a Segunda Edição do Curso
de Mestrado em Recursos Hídricos - Geohidrologia no Departamento de Geologia da
Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane.

2. Objectivos do Curso
O Mestrado em Recursos Hídricos - Geohidrologia visa a formação de especialistas
qualificados para exercer actividades académicas e profissionais no sector de Recursos
Hídricos com especialização em Uso Sustentável e Gestão integrada de Águas Subterrâneas, 
bem como a actualização de profissionais nos campos afins das Geociências.

3. Estrutura, Plano e Duração do Curso
O Curso será leccionado em regime semi-presencial (Híbrido) por docentes nacionais e
estrangeiros. O curso está estruturado em blocos de 10 a 12 semanas. O primeiro bloco
terá o seu início em Janeiro de 2022.
O plano de estudos é composto por 5 Módulos estruturados por Unidades curriculares
que constituem um conhecimento sólido independente. O trabalho de culminação de
estudos irá decorrer durante 10 meses após a aprovação do protocolo da dissertação. A
componente dissertação compreende 2 seminários, a elaboração e defesa da dissertação.
O curso terá uma duração de 2 anos dos quais 10 meses são dedicados à preparação e
defesa pública da dissertação. As aulas irão decorrer das 15.00 às 20.00 horas, de 2ª a 6ª
feira. Haverá aulas práticas e de campo fora deste horário.

4. Elegibilidade
Podem candidatar-se ao Curso todos os Licenciados em Geologia e/ou em áreas
afins, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Ciências da Terra e candidatos que
apresentem currículo relevante para o efeito.

5. Procedimento para a candidatura
Fazem parte do dossier de candidatura os seguintes documentos:
1. Carta dirigida ao Director da Faculdade de Ciências;
2. Ficha de candidatura devidamente preenchida;
3. Certificado de Licenciatura ou equivalente legal;
4. Certificado de disciplinas feitas contendo as respectivas classificações;
5. Curriculum Vitae (não mais que 4 páginas);
6. Duas cartas de recomendação (uma de um Professor Universitário);
7. Carta de autorização da entidade empregadora (se for aplicável);
8. Carta com indicação da fonte de financiamento;
9. Carta indicando a motivação;
10. Duas fotografias tipo passe;
11. Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou do Passaporte.

6. Instrução do Processo
Os candidatos deverão submeter os processos de candidatura junto à Secretaria do
Departamento de Geologia até ao dia 3 de Dezembro de 2021. As candidaturas poderão
ser enviadas por correio, para o endereço indicado a seguir: UEM; Departamento de
Geologia; Av. de Moçambique Km 1,2 (Campus das Engenharia); Att. de Sra. Lídia Novele.

7. Selecção de Candidatos
A  selecção dos candidatos será  feita pela comissão de Pós-Graduação em conformidade com
o Regulamento para os Cursos de Pós-Graduação da UEM e basear-se-á em componentes
de relevo tais como: i. Nota de término do curso de Licenciatura; ii. Experiência profissional
após a Licenciatura e iii. Entrevista aos candidatos pré-seleccionados.
O Departamento de Geologia tornará públicos os resultados finais a partir do dia 17 de
Dezembro de 2021.

8. Vagas
O número de vagas disponíveis para este Curso é de 20 lugares.

9. Propinas
O Curso está sujeito às seguintes propinas:
1. Taxa de inscrição, no valor de 6000,00MT, paga uma única vez no acto da inscrição.
2. Propina de frequência no valor de 15.000,00MT por mês, paga mensalmente ou em
prestações trimestrais, semestrais ou anuais durante 20 meses.
3. As propinas excluem os trabalhos de campo relativos à dissertação.

10. Possibilidade de Bolsas de Estudo
Recomenda-se aos candidatos seleccionados que explorem a possibilidade de concessão
de bolsas de estudo em instituições vocacionadas para o efeito.

11. Informações Adicionais
Quaisquer informações sobre o Mestrado podem ser obtidas na Secretaria do
Departamento de Geologia, sita no endereço: Av. de Moçambique, Km 1.2 ou CP 257,
Maputo e-mail: msc_geologia@uem.mz; Telf. 827505661 Sra. Lídia Novele ou através
do Director dos Mestrados, Prof. Doutor Salvador Mondlane, salmond@zebra.uem.mz
ou sas97sa@gmail.com ou através do Coordenador do Mestrado Prof. Doutor Elónio
Muiane eloniomuiuane91@gmail.com. Mais informações nas páginas: www.uem.mz
ou
www.ciencias.uem.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE ANIL KUMAR KISHIN 

CHAND MELWANI
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte de Dezembro de dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas 
setenta e quatro e seguintes, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número 164-D, deste 
Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, SARA 
MATEUS COSSA, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
um Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
ANIL KUMAR KISHIN CHAND 
MELWANI, casado que era com 
a senhora Roshin Anilkumar 
Melwani, natural de Jakarta-
Indonésia, falecido no dia 
dezasseis de Dezembro de dois 
mil e dezanove, em Jakarta, 
filho de Kishin Chand Gopal 
das Melwani e de Janki Bhai, 
com última residência habitual 
nesta cidade de Maputo, não 
tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da 
sua última vontade, sucedem-
lhe como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens 
móveis e imóveis, a cônjuges 
ROSHIN ANIL MELWANI e filhos: 
VISHAL  ANIL MELWANI, natural 
de Maputo, solteiro e JERRY 
ANIL MELWANI, natural de 
Dubai, solteiro, todos residentes 
na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram 
aos declarados herdeiros ou 
com eles possam concorrer na 
sucessão à herança do referido 
ANIL KUMAR KISHIN CHAND 
MELWANI.

Está conforme

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível)
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CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE AUGUSTA MARIANO 
QUINGRIMANE SAYDEE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de seis de Dezembro de dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas 
três verso e seguintes, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 725-A, deste Primeiro 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, SARA MATEUS 
COSSA, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada um Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de AUGUSTA MARIANO 
QUINGRIMANE SAYDEE, viúva 
que era, natural de Guijá-Chókwè, 
falecida no dia dezanove de Abril 
de dois mil e vinte e um, no 
Hospital Geral da Polana-Caniço, 
filha de Mariano Quingrimane 
e de Nélia Dimande, com última 
residência habitual no bairro da 
Malhangalene “A”, Maputo, não 
tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da 
sua última vontade, sucedem-
lhe como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens 
móveis e imóveis, seus filhos: 
FÁTIMA JOSÉ INÁCIO DEMONE, 
solteira, maior, NELLY RUDOLPH 
AMBROS MCDOWALD e 
SHADRACK THOMAS SAYDEE 
menores, todos naturais de 
Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à 
herança da referida AUGUSTA 
MARIANO QUINGRIMANE 
SAYDEE.

Está conforme

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

VASCO SEVERINO SONO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e um de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas noventa e três verso a 
noventa e seis, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e dois, 
traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, 
ALCINDA RAIMUNDO BANGUINE 
MAZIVE, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de VASCO 
SEVERINO SONO, de sessenta 
e dois anos de idade, no estado 
de casado sob o regime de 
comunhão de adquiridos com 
Angelina Mariana Cossa, 
natural de Bilene-Macia, com 
última residência habitual no 
bairro Zimpeto, filho de Severino 
Sono e de Maria Cossa.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade.
Deixou como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, sua 
esposa ANGELINA MARIANA 
COSSA, viúva, que ocupa 
simultaneamente a posição de 
meeira e sua filha TELMA VASCO 
SONO, solteira, maior, natural de 
Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com elas possa concorrer a esta 
sucessão. Que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472, 1.º 

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
CARLOS MENDES SARAIVA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de sete de Dezembro de dois 
mil e vinte e um, exarada de 
folhas oitenta e quatro a folhas 
oitenta e seis, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e quatro “D”, 
no Terceiro Cartório Notarial, 
perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
foi lavrada um Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de CARLOS MENDES 
SARAIVA, viúvo, natural que foi 
da Ilha de Moçambique, residente 
que foi em Matutuíne, sendo filho 
de António Duarte Saraiva e de 
Irene Mendes Saraiva. 
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens e direitos, 
seus filhos: EDUARDO MANUEL 
FAZENDA SARAIVA, solteiro, 
natural de Quelimane, JOÃO 
CARLOS FAZENDA SARAIVA, 
solteiro, natural de Quelimane, 
ANTÓNIO JORGE RAMALHO 
FAZENDA SARAIVA, natural de 
Nossa Senhora de Fátima Lisboa 
e NEOLEEN SARAIVA, natural de 
Newcasthe, solteiro.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme

Maputo, aos 22 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível)

13138

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Para mais informações contacte-nos:   
 info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz 

+258 84 340 0623       |    +258 84 910 4321

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

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

Desporto

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

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

Pague os Jornais Impressos
e ganhe subscrição do Digital

Aproveite já esta oportunidade 
Campanha válida até 15 de Janeiro

Boas Festas

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 23Sexta-feira, 24 de Dezembro de 2021

ECLC, sito na sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua 
nº 5049, telemóveis: 84-7700298/ 82-6864465/ 87-1232355

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, um próspero ano lectivo 2022. E aproveita
este meio para informar que ainda se renovam matrículas e que ainda há vagas para 

matricular novos ingressos: da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um 

valor acessível.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS (7ª, 10ª e 12ª), 
FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Podendo obter mais informações na Secretaria daquela escola, sito na Sede do 
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos 

telemóveis: 84-7700298 ou 82-6864465 ou ainda 87-1232355.

12666

11887

11858

8344

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Em cumprimento do número 3 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
da Elaboração do Projecto Arquitectura nas Fases de Programa 
Base e Estudo Prévio para a Construção da Delegação do Instituto 
Nacional de Petróleo e Condomínio para os Colaboradores em 
Pemba – província de Cabo Delegado à DOMUS, S.A.

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021
(Ilegível)

Conselho Autárquico da Vila da Manhiça
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Adjudicação
De acordo com alínea d) do artigo 33, do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se adjudicação 
da seguinte contratação.

Nº do concurso Modalidade Objecto Adjudicado Valor MT

15/CMVM/GP/
GEA/21

Concurso 
público

Construção 
de Edifício 
Municipal

MAB- 
Construçoes, E.I  

59.996.887,13

Manhiça, aos 20 de Dezembro de 2021

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

Use: Internet 
(ebanking)

Faz saber que nesta 1.ª Secção correm termos processuais dos Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob Forma Sumária, 
registados sob o n.º 53/2020, em que o exequente HÉLIO AUGUSTO 
COSSA move contra o executado ALBERTO LUCAS MABOTA, residente 
no bairro Tsalala, Q. 59, casa n.º 14, pedindo que o executado seja 
condenado a pagar a quantia de 36.500,00MT (trinta e seis mil e 
quinhentos meticais).
É desta forma citado o executado Alberto Lucas Mabota, actualmente 
em parte incerta, para no prazo legal de 10 (dez) dias, querendo, 
contestar, com dilação de 15 (quinze) dias, a correr depois do fim da 
dilação que se conta a partir da última publicação de anúncios, contados 
a partir do fim da dilação, pagar ou nomear bens à penhora, face aos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma 
se encontra à disposição no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser 
solicitado em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente, 

sob pena de, não o fazendo, devolver-se o direito de nomeação de bens à 
penhora ao exequente, nos termos do artigo 836⁰ do CPC.
Mais ainda é notificado para, dentro do mesmo prazo, escolher 
domicílio para receber as notificações ou constituir advogado na área 
da sede deste Tribunal, sob pena de não se efectuarem as notificações, 
considerando-se as decisões publicadas logo que o processo dê entrada 
na Secretaria, nos termos do artigo 249⁰ do CPC.

Matola, aos dois dias do mês de Março de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Romana Basílio Langa

Verifiquei
A Juíza de Direito
Dr.ª Lénia Chate

13140

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A DOUTORA LÉNIA CHATE, JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL SUPRA

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

MAIS de 63,2 milhões de 
meticais estão a ser inves-
tidos desde este ano na 
província da Zambézia em 
dezoito projectos agrícolas. 
Trata-se de megaprojectos 
agrícolas que poderão gerar 
742 postos de trabalho du-
rante o período de matura-
ção nos próximos três anos.

O facto foi revelado há 
dias em Quelimane pela Se-
cretária do Estado na pro-
víncia da Zambézia, Judith 
Mussácula, durante a reu-
nião de balanço provincial 
dos órgãos de governação 
descentralizada, na qual 
participaram gestores de 
empresas públicas, associa-
ções económicas e influen-
tes. 

Judith Mussacula reve-
lou também que a produ-
ção global da provincial foi 
mais de 68.916 mil milhões 
de meticais, representan-
do um crescimento de três 
por cento em relação ao ano 
passado e indicou os secto-
res de agrícola, industrial, 
pesca e telecomunicações 
como os que tiveram o me-
lhor desempenho. 

Segundo ainda a secre-
tária do Estado, a província 
da Zambézia arrecadou este 
ano mais de dois milhões 
de receitas do Estado de-
correntes do licenciamento 
florestal, mineração e trans-
porte. 

Considera que apesar 
dos constrangimentos pro-
vocados pela Covid-19 e os 
ataques terroristas no norte 
do país o desempenho foi 
melhor, contudo, colocou 
acento tónico na paz e esta-
bilidade com factores cru-
ciais para induzir o cresci-
mento económico. 

Sobre os resultados na 
conferência de investimen-

T
ER a casa de sonhos é 
o desejo de todos mas
limitações de vária or-
dem impõem barrei-
ras. A situação torna-

-se mais complicada ainda
quando a idade avança e se fica
desprovido de recursos para
concretizar tal desejo. 

Entretanto, sem  investir 
recursos financeiros e mate-
riais, viúvas, mulheres chefes 
de agregados familiares e apo-
sentados residentes no bairro 
Nacogolone, no município de 
Mocuba, já têm a casa sonhada, 
à luz de um programa social do 
governo de construção de ca-
sas de baixo custo denominado 

Melhora.  
No total são cem as casas 

entregues há dias pelo Ministro 
das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, João Ma-
chatine, aos cidadãos vulnerá-
veis desalojados pelos desastres 
naturais de 2015. 

Trata-se de casas de tipo 
um com cobertura de chapas 
de zinco de alta qualidade, pa-
redes construídas com tijolo 
queimado e cimento e o chão 
revestido em betão com o ob-
jectivo de torna-las resilientes 
a eventos climáticos extremos. 

Cristina Tchapiro, uma 
anciã de 70 anos de idade, 
não conseguiu conter a emo-

ção depois de receber as cha-
ves da sua nova casa. Não 
esperava ter uma casa daquele 
tipo. Segundo ela, desde o 
reassentamento feito em 
Março de 2015 apenas recebia 
promessas que, entretanto, 
não eram concretizadas. Diz 
estar muito satisfeita e pensa 
que sozinha nunca teria conse-
guido ter uma casa igual. 

“Apesar de ter filhos que 
estão distantes, juro que não 
conseguiria ter uma casa as-
sim”, disse, para depois acres-
centar que o governo deve 
prestar muita atenção aos ido-
sos e viúvas que estão a passar 
por dificuldades. Explicou que 

A SECRETÁRIA do Estado na 
província da Zambézia visitou 
esta semana a Delegação da 
Sociedade do Notícias em Que-
limane para inteirar-se do seu 
funcionamento. 

Judite Mussácula, que se 
fazia acompanhar de alguns 
directores provinciais dos 
serviços de representação do 
Estado, recebeu explicações 
sobre o processo de produção 
editorial e outros de funciona-
mento da empresa.

O delegado da Sociedade 
do Notícias na Zambézia, Jo-
cas Achar, explicou na ocasião 
que apesar de dificuldades vá-
rias os colaboradores tudo têm 
feito para que o mosaico sócio-
-cultural e económico esteja
reflectido nas páginas dos três
jornais da empresa, nomea-
damente Notícias, Domingo e

O GOVERNO e o Fundo das 
Nações Unidas para Infância 
(UNICEF) vão construir 25 pe-
quenos sistemas de abasteci-
mento de água a igual número 
de centros de Saúde na provín-
cia da Zambézia. 

Os sistemas visam a me-
lhoria da higiene pós-parto, 
humanização no atendimen-
to às mulheres em serviço de 
parto bem como fornecimento 
de água às famílias circunvizi-
nhas das maternidades. 

O Governador da Zam-
bézia, Pio Matos, disse há dias, 
no posto administrativo de 

Munhamade, no distrito de 
Lugela, durante a entrega de 
um dos sistemas, que a água 
é um bem socioeconómico, 
por isso deve ser racionaliza-
da para suprir por muito mais 
tempo as necessidades diárias. 

Segundo Pio Matos, a 
melhor utilização do sistema 
pode ajudar a resolver muitos 
problemas de saúde pública e 
pediu a população para me-
lhorar as condições de higiene 
e de saneamento, sobretudo 
no período chuvoso e ciclóni-
co que vai de Outubro a Mar-
ço.

O pequeno sistema de 
abastecimento de água ao 
Centro de Saúde de Munha-
made custou 5,3 milhões de 
meticais co-financiados pelo 
governo e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância. 

Com o mini-sistema, as 
mulheres do posto adminis-
trativo de Munhamade vão 
deixar de percorrer mais de 
dez quilómetros à procura e 
água. 

Os 25 mil habitantes de 
Munhamade abasteciam-se 
antes da água dos rios e com 
vários riscos de contraírem 

Oferecidas casas 
a idosos e mulheres 
chefes de família

Projectos agrícolas geram 
742 postos de emprego

A produção agrícola ocupa mais gente activa na Zambézia

tos para Zambézia realizada 
no ano passado na cidade de 
Mocuba, Judith Mussacu-
la, afirmou que o executivo 
continua a fazer acções de 
acompanhamento. 

Explicou na ocasião que 
um dos megaprojectos é 
o Complexo Industrial de
Mocuba, cujo investidor é 
indiano que já está a fazer 
estudo de viabilidade so-
cioeconómica e engenharia 
industrial. 

A representação da se-
cretária de Estado aplaude a 
retoma do programa de rea-
bilitação de estradas rurais 
na província da Zambézia 
que tinha sido interrompido 
devido a violação sexual de 
menores pelos trabalhado-
res das empresas contrata-
das. 

Trata-se de 700 quiló-
metros de estradas rurais fi-
nanciadas pelo Banco Mun-

dial nos distritos da Maganja 
da Costa, Pebane, Mocu-
bela, Gilé, Mopeia, Luabo 
e Morrumbala. Para Judith 
Mussácula aqueles tro,os 
vão contribuir de forma sig-
nificativa para a transacção 
de mercadorias agrícolas 
e pescado dos centros de 
produção para os principais 
mercados consumidores. 

Entretanto, o governa-
dor da Zambézia, Pio Ma-
tos, disse que os produtores 
agrícolas encaixaram 17 mil 
milhões de meticais durante 
a comercialização agrícola. 
Segundo ele, a província da 
Zambézia comercializou no 
presente ano mais de três 
milhões de toneladas de 
produtos agrícolas diversos, 
como particular destaque 
para culturas de rendimen-
to, nomeadamente, gerge-
lim, soja, tabaco e outros. 

Pio Matos indicou ainda 

que a produção ao longo do 
ano foi de 86 mil toneladas 
de pescado diverso e a Co-
vid-19 impactou na redução 
da produção. Nas áreas so-
ciais, Pio Matos diz que ao 
longo do ano foram inaugu-
rados 106 centros de saúde 
com capacidade de interna-
mento, beneficiando a mais 
de 32 mil pessoas. 

Durante o ano prestes a 
findar o Conselho Executivo 
provincial reivindica ganhos 
no abastecimento de água. 

Pio Matos disse na oca-
sião que seis sistemas de 
água foram construídos nos 
postos administrativos dos 
distritos de Maganja da Cos-
ta, Mocuba, Guruè e Mo-
lumbo, o que levou a água a 
chegar a 27 mil pessoas. 

Paralelamente foram 
construídos 225 furos mecâ-
nicos que abastecem 67 mil 
pessoas.

antes vivia numa casa de ado-
be e coberta de capim e sempre 
que chovesse tinha de ficar de 
pé, principalmente à noite. 
“Penso que hoje tenho uma 
casa para qualquer situação”, 
disse. 

Por seu turno, Cecília Cor-
rente, 67 anos de idade e viú-
va, diz que o governo ouviu 
as suas preces e hoje tem uma 
casa dos seus sonhos.  “Tenho 
filhos mas nenhum deles cons-
truiu uma casa como essa para 
mim”, disse a anciã visivel-
mente emocionada.

A partir daquele dia já não 
precisa ficar em pé num canto 
da sua casa para que a chuva 
cesse. “Eu pensava que o 
governo nos tinha esquecido”, 
disse. 

O governo, através do Fun-
do de Fomento de Habitação 
na Zambézia, investiu mais 
de 13 milhões de meticais. As 
casas para além de serem pró-
prias para qualquer estação 
do ano, vão contribuir para a 
melhoria de estado de saúde 
dos beneficiários, uma vez que 
existem doenças que decorrem 
da precariedade das condições 
de habitação. 

As casas entregues recen-
temente em Mocuba fazem 
parte de um lote de duas mil 
que serão construídas pelo 
governo nas regiões centro e 
norte do país a partir deste ano. 
As casas serão construídas na 
zona rural, o que vai permitir 
que deixem de pensar em ha-
bitações para se preocuparem 
com actividades de geração de 
renda a fim de melhorarem as 
suas condições de vida.

Idosa beneficiária de casa de baixo custo

Secretária de Estado 
inteira-se do funcionamento 
do “Notícias”

Desafio. 
Entretanto, Judith Mussá-

cula, ficou sensibilizada com 
as preocupações apresenta-
das, sobretudo do terreno para 
novas instalações. Prometeu 
trabalhar com o governo do 

distrito de Quelimane a fim de 
encontrar um espaço para que 
a empresa possa alojar o edifí-
cio da delegação.

Inteirou-se do processo de 
produção editorial desde a de-
legação, redacção na sede e até 

ao produto final. 
Encorajou os trabalhadores 

da delegação a continuarem 
com o seu papel de informar 
com qualidade e transparência 
sobre os eventos que vão tendo 
lugar na província da Zam-
bézia e conta com a Sociedade 
do Noticias como um parceiro 
estratégico para a publicitação 
do potencial socioeconómi-
co. Pediu, por outro lado, para 
disseminar mensagens chaves 
sobre Covid-19.  

Depois reuniu-se com os 
gestores das empresas de co-
municação para agradecer o 
trabalho que os mídia têm feito 
na província da Zambézia. Al-
guns órgãos de comunicação 
social receberam diplomas e 
computadores, sobretudo, os 
da imprensa privada.

Mussacula à sua chegada ao “Notícias”...

...Secretária de Estado recebe explicações sobre o funcionamento

Mais centros de saúde 
com sistemas de água

doenças de origem hídrica, 
uma das principais caracterís-
ticas da região.

Irene Joaquim, residen-
te em Munhamade, disse que 
antes de terem água no cen-
tro de saúde, eram obrigadas a 
percorrer mais de 10 quilóme-
tros para encontrar o recurso 
em rios e que na maioria das 
vezes lhes provocava doenças 
diarreicas.

Por seu turno, Michel Shi-
misa, representante do UNI-
CEF, disse que aquela organi-
zação do sistema das Nações 
Unidas vai fazer intervenções 
iguais em vinte e cinco cen-
tros de saúde na província da 
Zambézia. 

Shimisa está expectante 
que o sistema aumente a dis-
ponibilidade de água, acesso 
à higiene e saneamento nas 
unidades sanitárias bem como 
nas comunidades locais, so-
bretudo, as mulheres grávidas 
ou no período pós-parto.

Encorajar as mulheres 
grávidas a procurar cuidados 
pré-natais e a realizar partos 
seguros nas unidades sanitá-
rias, contribuindo assim para 
a redução da mortalidade no-
-natal e maternal. 

Shimisa considera que ao
Governo deve mobilizar mais
investimentos com vista a me-
lhorar os indicadores de sa-
neamento de higiene, dinami-
zando as acções para garantir o
acesso a latrinas ou sanitários
inclusivos em todos os locais,
incluindo escolas e hospitais.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas 
reflexões sobre temas da actuali-
dade política, económica e social. 
Os originais das cartas de opinião 
não devem ter mais de 150 pala-
vras, podendo ir até 500 quando 
sejam de análise. A Redacção 
reserva-se o direito de as con-
densar. Encoraja-se, sobretudo, 
aos jovens a partilharem as suas 

reflexões sobre o dia-a-dia das 
suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as car-
tas para o endereço cartas@sno-
ticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se 
o direito de não publicar opiniões
ou análises que choquem com a
sua linha editorial.

CARTAS

EMANUEL PEDRO MABUMO 

SIMBINE

NO domingo dia 19 de Dezembro do cor-
rente ano, quando regressava de Gaza com 
a minha irmã, eram precisamente 13 horas 
e 10 minutos, decidimos parar no Mercado 
Municipal da Manhiça para comprar carne 
de vaca que por acaso o preço está mais 
acessível e a carne é bem fresquinha, Após 
escolher a carne que desejava, o vendedor 
pôs na sua balança e lá paguei o valor cor-
respondente a 10 Kg em conformidade com 
a balança do vendedor e levei o meu pro-
duto. Quando estava já no portão de saída 
sou interpelado por um Polícia Municipal 
que estava sentado no canto à direita para 
quem sai fora do mercado, e ele saudou-me 
e dizendo “ Boa tarde dr, é carne que traz 
consigo? Eu respondí afirmativamente, em 
seguida perguntou-me quantos Kg eu havia 
comprado, respondí-lhe a quantidade certa 

que eu comprara, mas, não fiquei conforta-
do com as perguntas dele , pois , não sabia 
e nem imaginava qual era a intensão, e a 
situação ficou mais intensa quando ele per-
guntou se podia confirmar a quantidade, eu 
concordei. Quando colocou a carne na ba-
lança, fiquei espantado, pois, dava indicação 
de 8 kg, o senhor chamou o vendedor, e este 
trouxe mais carne até perfazer os 10 kg que 
eu achava que trazia comigo. Meu Deus, fi-
quei tão emocionado com a situação, e cha-
mei a minha irmã que estava no carro para 
vivenciar  tal situação, pois, nunca poderia 
imaginar que o Conselho Municipal poderia 
alocar alguém para supervisionar em prol 
dos utentes, e garantir que o utente pague o 
preço certo da quantidade adquirida. 

Bem haja o município da Manhiça, mui-
tíssimo obrigado e avante, é disto que o País 
precisa, de Homens comprometidos com o 
bem-estar das pessoas. Assim, sim! Vale a 
pena! 

MOISÉS M. JÚNIOR

QUANTO a mim a resposta já existe, falta apenas a imple-
mentação prática da acção, a solução prática passa pela cons-
trução dum viaduto. 

Trata-se duma solução que certamente irá acarretar custos 
mas olhando para a dimensão daquilo que deve ser o turnover 
(facturação) da empresa, não nos parece impossível que possa 
se concretizar, até porque é extremamente urgente a imple-
mentação desta acção. Aliás, há bem pouco tempo lí uma in-
formação segundo a qual, a TRAC vai expandir o troço entre 
Novare e Nó de Tchumene. Em entrevista ao Jornal Notícias 
o PCA da TRAC Van Niekerke, reconheceu tratar-se de uma
zona bastante congestionada que será objecto de intervenção
para trazer alívio aos residentes e ao trânsito em geral. Infe-
lizmente o PCA não fez nenhuma menção à construção dum
viaduto no cruzamento de Malhampsene e isso seria um erro
grave não se implementar. O PCA anunciou igualmente que
está em curso uma investigação do pavimento da secção que
sai de Ressano Garcia para Moamba, pelo facto de não estar
em boas condições e daqui podemos notar que é justamente
isso que me preocupa como cidadão e ao mesmo tempo auto-
mobilista, por isso volto a questionar, será que esses proble-
mas de qualidade acontecem também do lado Sul Africano?

Quero acreditar que na fase de estudos de viabilidade para 
a implementação deste projecto (por aí 1997) nada previa que 
o parque automóvel fosse crescer até aos níveis que se assis-
tem hoje em dia e nada indicava que Matola fosse registar
um robusto crescimento económico e populacional como este 
que se assiste hoje em dia. No que diz respeito ao tráfego ro-
doviário, o próprio PCA da TRAC Van Niekerk realçou que
em 2001, somente 80 camiões se deslocavam diariamente
pela infra-estrutura entre Moçambique e a África do Sul, en-
tretanto, actualmente circulam pela N4, por dia, cerca de 1700 
camiões com origem na África do Sul, portanto, estamos a fa-
lar dum crescimento por aí 21 vezes superior ao estudo de via-
bilidade efectuado. Porquê é que o crescimento da infraestru-
tura não acompanhou esse crescimento do parque automóvel.

Para uma melhor análise no que diz respeito as finanças 
da empresa, podemos pegar como exemplo os números avan-
çados pelo PCA da TRAC ou seja quando afirma que pela 
portagem da Moamba passam diariamente cerca de 4 mil 
viaturas e relativamente à Portagem de Maputo, atravessam 
diariamente, nos dois sentidos, cerca de 40 mil viaturas (pelos 
meus cálculos deve ser por aí 50 a 60mil viaturas por dia), 
isso equivale dizer que por dia a TRAC pode facturar a volta 
de 1,000,000.00MT em Moamba e por aí 3,000,000.00MT 
em Maputo resultando numa soma total de 4,000,000.00MT 

diários. Mensalmente estaríamos a falar duma facturação 
na ordem de 104,000,000.00MT (por aí U$1,629,328.00) 
e uma facturação anual por aí 1,248,000,000.00MT 
(U$19,551,936.00).

Bem analisados estes números, acho completamente justo 
exigirmos maior acção de intervenção por parte da TRAC ou 
seja a expansão da via devia ser efectuada ao longo de todo o 
trajecto isto é, de Novare Mall até Ressano Garcia incluíndo 
a construção de viadutos nos cruzamentos de maior tráfego, 
com maior destaque para o cruzamento de Malhampsene. 
Note-se  que com a construção de cruzamento de Malhamp-
sene pode-se eliminar o entrocamento de Tricamo e desviar-
-se o tráfego para o viaduto, possibilitando por essa via maior
fluidez ao tráfego em todos os sentidos.

Preocupa-me o facto de continuar a surgir novas cons-
truções nas redondezas do perímetro das futuras ampliações, 
não sei se tem havido uma coordenação entre o Município da 
Matola e a TRAC para a aprovação destas novas construções.

Apesar de ter referido que não pretendia debruçar-me 
acerca do custo das portagens, custa-me acreditar como é que 
um automobilista pode aínda pagar a taxa da portagem de 
Maputo depois de passar pelo inferno de Malhampsene.

Oxalá haja compreensão e bom senso por parte da TRAC, 
para o bem de todos. Tenho dito.

ANA MARIA FIGUEIREDO

AS luzes vão-se acendendo, o frio aper-
tando e o mundo festeja mais um Natal.

Nossa Senhora está prestes a ser 
Mãe. Quando qualquer mulher é mãe é 
sempre uma festa, mais uma vida, quan-
to mais Nossa Senhora que se prepara 
para dar à luz o filho de Deus.

Não deu a luz nem num palácio, nem 
numa casa. Deus tinha determinado que 
Seu Filho nascesse da forma mais pobre.

Júlio César tinha emitido um decreto 
de recenseamento. Sendo José da casa de 
David, tinham de se recensear em Belém 
e José e Maria puseram-se a caminho, já 
com Nossa Senhora grávida, numa via-
gem perigosa, 150 km cheios de grandes 
dificuldades, a sua confiança e entrega 
era total a Deus e aquela jornada era a 
Sua vontade; o presépio não é só um 
quadro bonito, é o exemplo para que a 
nossa entrega seja sempre de confiança e 
amor nos desígnios de Deus.

Jesus nasceu numa gruta sem sequer 
ter um berço para o acolher, José e Ma-
ria não tinham nada, mas estavam felizes 
porque sabiam o quanto Deus os prote-
gia.

Preparemo-nos para esta época que 
nos traz esperança, sabemos que Jesus 
nasceu para nos salvar e nos ama em 
qualquer circunstância tudo o que preci-
samos; demos graças ao Senhor, embale-
mos o menino nos nossos braços e com 
a alegria na alma olhemos à nossa volta 
e façamos uma dádiva a quem mais pre-
cisa, pode ser simplesmente uma palavra 
de amor. 

S. Josemaria, Santo do quotidiano,
Santo das pequenas coisas, escrevia no 
seu livro Cristo que passa, ponto 111: 
“compreende-se muito bem a impaciên-
cia, a angústia e os anseios inquietos 
daqueles que, com a alma naturalmente 
cristã, não se resignam perante as situa-
ções de injustiça individual e social que o 
coração humano é capaz de criar. Tantos 

séculos de convivência entre os homens, 
e ainda tanto ódio, tanta destruição, tanto 
fanatismo acumulado em olhos que não 
querem ver e em corações que não que-
rem amar! Os bens da Terra, repartidos 
entre muitos poucos; os bens da cultura, 
encerrados em cenáculos; vidas huma-
nas que são santas, porque vêm de Deus 
- tratadas como simples coisas, como nú-
meros de uma estatística. Compreendo e
partilho dessa impaciência, levantando
os olhos para Cristo, que continua a con-
vidar-nos a pôr em prática o mandamen-
to novo do amor”.

E todos os natais somos convocados 
para este mandamento; nestes momentos 
em que parece que nós temos de nos fe-
char em casa devido à pandemia, esteja-
mos atentos aqueles que pouco têm e ao 
quanto podemos retribuir esta dádiva de 
Deus - a entrega do seu filho que nasceu 
numa gruta para nos salvar. 

“Grandeza de um Menino que é 
Deus! O Seu Pai é o Deus que fez os 
Céus e a Terra, e Ele ali está, num pre-
sépio, quia non erat eis locus in diverso-
rio, porque não havia outro sítio na Terra 
para o dono de toda a criação!” (Cristo 
que Passa, ponto 18).

O Santo Padre escolheu esta altura 
do ano para ir confortar os migrantes da 
ilha de Lesbos, Grécia, irmãos desfavo-
recidos que pouco ou nada tem, escor-
raçados pelas sociedades, também sem 
casas, com muitas crianças que pouco 
pedem, mas que tem direito a mais.

Vimos, mesmo assim o quanto sor-
riam, o quanto os seus corações se en-
chiam de esperança por aquele homem 
Santo vestido de branco que se demora-
va a acarinhar cada uma delas.

O Papa gritou, acho que é o termo 
certo, para todos os países - “migração, 
paremos este naufrágio de civilização”.

Ponhamos esta prece no sapatinho, 
Jesus acudi a este flagelo. 

Vivamos este Natal com a Virgem 
mãe de Jesus e nossa Mãe.

Mundo festeja 
mais um Natal

Caos na EN4, concretamente 
no cruzamento de Malhampsene (Concl.)

Polícia Municipal 
da Manhiça: assim 
vale a pena!

TOMÁS VIRGÍLIO

AS instituições públicas têm fixo nas paredes e em locais vi-
síveis caixas com os seguintes dizeres: “Reclamações e su-
gestões”, um convite aos utentes para deixarem o seu ponto 
de vista sobre os seus serviços. Trata-se de um procedimento 
que nem sempre deixa os utentes satisfeitos pois, em algum 
momento parece que a resposta nunca chega.

Sendo assim, os meios de comunicação social tem sido 
o parceiro certo para fazer chegar a informação a quem de
direito pois, são a voz dos que não tem voz. Pois, usando
este veículo de comunicação, estou ciente que a respos-
ta não tarda chegar a quem de direito porque quebra-se a
burocracia que se leva para tramitar documentos. Ou seja,
imediatamente a preocupação “invade” os escritórios das
autoridades.

É deste modo que me dirijo a quem de direito para solici-
tar a melhoria do troço que vai da Escola Secundária Quisse 
Mavota às casas da Vila Olímpica, no bairro do Zimpeto, 
cidade de Maputo.

Este troço é pequeno e, se calhar o estimado leitor pode 
até pensar que esta inquietação pode ser ignorada tendo em 
conta que existem outras infraestruturas que carecem de me-

lhorias. Mas, o troço a que me refiro tem a particularidade de 
ser uma via alternativa para contornar o congestionamento 
que se regista na Avenida de Moçambique.

Neste momento este troço apresenta muitos solavancos. 
Quando chove a situação é crítica porque torna-se cada vez 
mais difícil a circulação devido a acumulação de água nos 
enormes buracos que compõem a estrada. A acumulação de 
água não permite a circulação de veículos, particularmente 
os de baixa suspensão. Igualmente, o trânsito fica compli-
cado.

De referir que a Avenida de Moçambique tem sido ca-
racterizada por congestionamento que, de modo particular 
aos sábados, é de dar pena. Devido a esta situação, os auto-
mobilistas procuram alternativas no interior dos bairros para 
chegar ao destino. E uma das alternativas tem sido aban-
donar esta avenida, particularmente no troço que vai das 
bombas da Total ou a entrada da Avenida Nelson Mandela, 
para sobressair na vila olímpica, o mesmo acontecendo no 
sentido contrário.

A degradação desta infraestrutura vai de mal a pior. 
Houve tempos que as autoridades preocupavam-se em fazer 
a manutenção mas, nos dias que correm, nada disso aconte-
ce. Os solavancos vão aumentando e a dimensão dos bura-

cos também.
E quem sofre em tudo isto é o cidadão que quer se mo-

vimentar de um ponto ao ponto uma vez que a vida é dinâ-
mica, não se pode esperar em casa a pensar que um caridoso 
vai lhe garantir dinheiro para suprir as necessidades do dia 
a dia.

É assim que sempre que amanhece as pessoas procuram 
fazer algo para a sobrevivência. E uma das actividades en-
contradas para garantir a sobrevivência é a actividade trans-
portadora. Os transportadores garantem a movimentação 
das pessoas. Mas, abraçaram esta actividade não somente 
porque preocupam-se com as pessoas mas também por se 
tratar de uma fonte de renda. Como garantir a renda com 
estradas degradadas e congestionamento insuportável?

As viaturas deixaram de ir ao mecânico somente para 
a manutenção. Sempre que se vai ao mecânico é para fazer 
reparações decorrentes das circunstâncias pelas quais as via-
turas passam. Se não são estradas esburacadas, são águas 
que se acumulam na estrada que reduzem o tempo de vida 
útil da viatura.

O troço a que me refiro é pequeno mas de grande impor-
tância para a vida da comunidade local e não só. Por isso, a 
sua melhoria é recomendável e com carácter de urgência.  

Melhorar troço “Quisse Mavota/Vila Olímpica”

FELEX  MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. O Conselho Municipal de Maputo convida  todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras,

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e que tenham situação fiscal
regularizada (Tributos Nacionais e Autárquicos), a apresentarem propostas seladas para os

concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso
Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local de 
Concentração para 

visita
Alvará

Data, Hora e 
Local de abertura 

do concurso

Garantia 
Provisória

MT

Concurso 
Público

OM-77/CMM/

DMJC/W/21

Empreitada para 
Reabilitação da 
Praça da Juventude 

– Fase I

A visita ao local da obra 

está marcada para o dia 5 
de Janeiro de 2022 pelas 

10.00 horas, Concentração 

na Praça da Juventude 

Alvará de 
4ª Classe, 

Categorias I a V e 
Subcategorias de 

1ª a 14ª

Dia: 20 de Janeiro 

de 2022
Entrega: 10:00h
Abertura: 10:15h

120.000,00

Concurso 
Público 

OM-83/CMM/
DMPF/S/21

Prestação de 
Serviços de 

Manutenção e 
Reparação de 
Veículos do CMM:

Lote 1: Motorizadas
Lote 2: Viaturas do 
VOTAU
Lote 3: Viaturas das 
Unidades Orgânicas 

e Distritos
Lote 4: Máquinas e 
Tractores

N/A 
Compatível 

ao Objecto da 
Contratação 

Dia: 19 de Janeiro 

de 2022
Entrega: 10.00h
Abertura: 10.15h

50.000,00 

Para os Lotes 2, 
3 e 4 

OM-84/CMM/
DMTT/GS/21

Prestação de 
Serviços de 
Manutenção 

Periódica e de 
Rotina de Semáforos 
da Cidade de 
Maputo

A visita ao local da obra 
está marcada para o dia 04 
de Janeiro de 2022 pelas 

10:00 horas, Concentração 

na Direcção Municipal de 
Mobilidade Transportes 

e Trânsito, sita na 
Av.Albert Lithuli, Nr.59/67, 

Tel:21304360/1 

Compatível com 

o objecto da
Contratação

Dia: 18 de Janeiro 
de 2022

Entrega: 10:00h
Abertura: 10:15h

150.000,00

2. As propostas deverão ser válidas por um período 120 dias, acompanhadas de GarantiasProvisórias válidas por 150 dias de acordo com os valores definidos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os

documentos dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas,

a partir do dia 28 de Dezembro de 2021.

4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento

de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para os concursos Limitado e

Público. O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal
de Maputo (CMM), Conta com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243 263, no BANCO

MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av.

Karl Marx no 173.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de

8 de Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas 

electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

A UGEA

11889

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

P
ELO menos 100 mé-
dicos moçambicanos 
serão formados até 
2024 em universida-
des cubanas, no âmbi-

to de um contrato de presta-
ção de serviços educacionais 
assinado entre Moçambique e 
Cuba. 

Actualmente encontram-
-se em formação 33 estudan-
tes nacionais nas instituições
de ensino superior cubanas,
em resultado das duas pri-
meiras edições, que contem-
plaram três discentes de cada
província do país.

Neste contexto, foi assi-

nado quarta-feira em Havana, 
Cuba, o Contrato de Presta-
ção de Serviços Educacionais 
entre o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) e a Comercializadora 
dos Serviços Médicos Cubanos 
(CSMC). 

Foram signatários, a di-
rectora-geral do Instituto de 
Bolsas de Estudo, Carla Caom-
ba e a presidente da CSMC, 
Yamila Águila.

O acto operacionaliza o 
memorando de entendimen-
to assinado em 2017 entre o 
Governo de Moçambique e de 
Cuba no domínio da formação 

em ciências médicas.
O país começou em 2018 

uma nova fase de colaboração 
na área de medicina, através 
de um programa de envio de 
estudantes para a frequência 
no curso de medicina geral, 
no nível de licenciatura.

Em Cuba, a delegação do 
MCTES manteve encontros 
com reitores do Instituto de 
Ciências Policlínicas de Victo-
ria de Girón e da Escola Latina 
de Medicina, e em separado 
com estudantes moçambi-
canos destas instituições de 
ensino, onde constatou que 
a situação académica e social 

deles é boa.
A comissão manteve, 

igualmente, encontros de tra-
balhos no Ministério de Edu-
cação Superior, Ministério da 
Informática e Comunicações, 
para além de visitar o Centro 
de Informática da Universida-
de de Ciências de Informática.

Refira-se que a coopera-
ção com a República de Cuba 
data desde a luta de liberta-
ção nacional e depois da in-
dependência. Já permitiu que 
muitos jovens moçambica-
nos beneficiem de formação 
em várias áreas de conheci-
mento.

Cuba vai formar 100 
médicos nacionais

Mais médicos serão formados em Cuba

COVID-19

Estudo demonstra viabilidade 
de reutilização de máscaras

 Máscaras descartadas em locais impróprios

UM ESTUDO de investigadores 
da Universidade de Coimbra 
(UC), em Portugal, demons-
trou a viabilidade da reutiliza-
ção das máscaras de protecção 
facial cirúrgicas, para fazer face 
ao problema ambiental causado 
pelo uso massivo.  

A investigação, a cargo de 
uma equipa multidisciplinar, 
abrangeu três tipos de másca-
ras cirúrgicas, as sociais, KN95 
e FFP2. O projecto é denomi-
nado “Avaliação da Eficácia de 
Descontaminação e Seguran-
ça de Reutilização de Apare-
lhos de Protecção Respiratória 
(APR). 

A equipa testou três méto-
dos de descontaminação que 
revelaram uma eficácia em 100 
por cento, permitindo vários 
ciclos de reutilização.

A descontaminação pode 
ser feita através da lavagem das 
máscaras com uma solução de 
hipoclorito de sódio diluído, 
vulgo lixívia, nebulização com 

peróxido de hidrogénio (água 
oxigenada) e esterilização por 
vapor de água em micro-on-
das.

Os métodos são conside-
rados de fácil implementação, 
pois não requerem grandes in-
vestimentos. 

No estudo, o grupo de Mi-
crobiologia Ambiental do Cen-
tro de Engenharia Mecânica, 
Materiais e Processos usou 
esporos de bactérias como in-
dicadores de esterilização, que 
indicam a eliminação de todos 
os seres vivos e vírus, incluindo 

o novo coronavírus. 
O facto surge como solução

para problema ambiental cau-
sado pelo descarte incorrecto 
dos dispositivos de protecção, 
que são fabricados com mate-
rial plástico que demora para se 
decompor. (LUSA)

Buraco de ozono está a “fechar”
A ESPESSURA da camada de 
ozono está a aumentar, após 30 
anos de declínio, revela um es-
tudo publicado pelo Programa 
Ambiental das Nações Unidas 
(UNEP).

Os cientistas afirmam que 
a proibição dos compostos 
perigosos está a ter efeito e se 
esta tendência continuar, em 
2050 a camada de ozono deve 
atingir a espessura medida no 
início da década de 1980.

Os especialistas aler-
tam que os gases usados para 
substituir os perigosos Cloro-
fluorcarbonetos (CFC) não são 

inócuos, uma vez que muitos 
contribuem para o efeito de 
estufa e consequentemente 
para o aquecimento global.

O relatório da UNEP subli-
nha que a camada de ozono e o 
aquecimento global estão re-
lacionados, mas devem ser 
analisados separadamente. 

Indica que a recuperação 
da espessura da camada de 
ozono e a menor entrada de 
raios ultravioletas não sig-
nifica que os gases de estu-
fa estejam a diminuir, pelo 
contrário.

O Protocolo de Mon-

treal foi assinado em 1987 
e dele consta uma lista de 
substâncias químicas res-
ponsáveis pela degradação 
do ozono, sendo que os mais 
conhecidos são os CFC, que 
são usados durante décadas 
nos sprays e nos electrodo-
mésticos (por exemplo nos 
frigoríficos). A sua produ-
ção foi banida em todo o 
mundo, mas ainda existem 
reservas no ambiente e na 
atmosfera. 

O ozono distribui-se em 
volta do planeta Terra numa 
camada bastante fina que 

serve de filtro às radiações 
ultravioletas, responsáveis 
por muitos efeitos nocivos 
para os seres vivos e em par-
ticular para a saúde humana.

Os ciclos de distribuição 
do ozono são sazonais e va-
riam naturalmente porque 
estão relacionados, entre 
outros factores, com a circu-
lação de ar nas camadas mais 
altas da atmosfera terrestre. 

Há muito tempo que os 
cientistas perceberam que a 
sua espessura é também in-
fluenciada pela composição 
química da atmosfera.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

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

“A parte mais importante do progresso é o 
desejo de progredir”

- MCK, rapper angolano.

QUARTO MINGUANTE - Será na segunda-feira às 04:48 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:05- DEBATE POLITICO

02:00- Á MULHER

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

09:10- EMISSÃO ESPECIAL NA-
TAL OU DIA DA FAMILIA

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA-
VIRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:10- EMISSÃO ESPECIAL NA-
TAL OU DIA DA FAMILIA

16:10- SEGURANÇA RODO-

VIARIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

18:10- UMA DATA NA HISTORIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- INDUSTRIA EXTRACTIVA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOG-

ICO

19:30- JORNAL DA NOITE

21: 10- NOITE DE NATAL: MUSI-

CA E MENSAGENS PARA 

A FAMILIA

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.         

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

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

30/23

VILANKULO

30/21

TETE

37/22

QUELIMANE

36/23

NAMPULA

35/25

PEMBA

33/25
LICHINGA

33/16

BEIRA

34/26

XAI-XAI

30/23

CHIMOIO

35/18

MAPUTO

28/21

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUICHUA MAURICIO - 
“TONE”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE - UMA AVEN-
TURA NAS PIRÂMIDES 
EPISÓDIO 23

08:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” CAPÍTULO 
19/42

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 CANAL ZERO REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  DIRECTO - XAI-XAI

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 1ª 
PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 2ª 
PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 PROGRAMA “STOP VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA” REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  

14:00 TOP FRESH 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE GRAVADO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
GRAVADO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

COM ALICE BERNS - “YOGA”  

18:00 PRIMEIRA PAGINA 

DIRECTO 

19:00 JORNAL DE DESPORTO 

DIRECTO 

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:00 OPINANDO COM SALOMÃO 

MOIANE GRAVADO

22:00 JOVENS EM ACÇÃO 

GRAVADO

23:30 TELENOVELA: “HINO À 

ALEGRIA” CAPÍTULO 

20/42

00:15 JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

01:15 PRIMEIRA PAGINA 

REPETIÇÃO

02:15 ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

03:15 JORNAL DE DESPORTO 

REPETIÇÃO

04:15 JOVENS EM ACÇÃO 

REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do 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 nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo:

N/O Nº do Concurso
Objecto de 

Contratação
Nome do Concorrente

Vencedor
Valor da 

Adjudicação
Obs

01
Concurso público 
Nº 53/EMTPM/

UGEA/2021

Fornecimento de 
viaturas de apoio

Lote I
Motorcare 

Moçambique, LDA 4.380.000,00 ______

Lote II
Motorcare 

Moçambique,Lda
2.890.000,00

______

02
Concurso Limitado 

Nº 55/EMTPM/
UGEA/2021

Contratação de um 
médico para prestação 

de serviços de 
assistência médica

Consultório de Medicina 
Ocupacional

768.000,00
_____

03
Concurso público 
Nº 64/EMTPM/

UGEA/2021

Fornecimento de 
pecas para reparação/ 

manutenção de 
autocarros

Lote I Super Clean Parts 
e Services 

2.687.598,92 ______

Lote II ______ ______ Deserto

Lote III
Super Clean Parts 

e Services
2.083.064,08

______

Maputo, aos 24 de Dezembro de 2021

A Administração
(Ilegível)

11888

SEDE:AV.FILIPE SAMUEL MAGAIA, Nº1481-CAIXA POSTAL 1060
TELEFONE GERAL 21428122/823256860

SECRETARIADO 21325793-FAX 21324383

U
M ano depois de ter 
realizado uma ci-
rurgia nas cordas 
vocais, Assa Matus-
se regressa aos pal-

cos e prepara o segundo álbum, 
em Paris, na França.

Enquanto meio mundo era 
devastado pela pandemia, Assa 
Matusse enfrentou um outro 
problema, a mudança progres-
siva do seu tom de voz. Depois 
dos cuidados clínicos, a artista 
decidiu explorar a musicalida-
de do mundo e abraçou diver-
sas iniciativas de intercâmbios 
culturais na Europa.

A cantora conta ter passado 
por um período de frustração, 
algo que foi ultrapassado com 
conselhos da Ministra da Cul-
tura e Turismo, Edelvina Ma-
terrula, e o apoio de parceiros 
como Fundo para o Desenvol-
vimento Artístico e Cultural 
(FUNDAC), Centro Cultural 
Franco Moçambicano (CCFM), 
entre outros. 

“Decidi abraçar um pro-

jecto de residências artísticas 
e viajar pelo mundo, ‘cantaro-
lando’”, explicou, citada pela 
plataforma Mbenga, Assa Ma-
tusse.

A ousadia da jovem artista 
que se estreou em Moçambi-
que no reality show infantil 
– Tribo Júnior, já esta a surtir
efeitos. “Estou a trabalhar com
músicos e produtores inter-
nacionais com quem nunca
pensei que iria trabalhar, estou
a dar continuidade a produção
do álbum, tenho cantado em
diversos lugares em Paris e fui
convidada para tocar na gala
da Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência
e Cultura (UNESCO), em re-
presentação de Moçambique”,
comenta.

“Menina do bairro” como 
é carinhosamente tratada no 
país, Assa, soma e segue ins-
pirada pelas vivências das mu-
lheres de Mavalane, um dos 
subúrbios de Maputo onde 
nasceu e reside.

Satisfeita com o rumo da 
sua carreira, a artista seguirá 
em intercâmbio para outros 
países da Europa, tal como 
Noruega, Espanha e, especial-
mente, Portugal, onde a artista 
gostaria muito de actuar.

“É desafiador estar em Pa-
ris, não é fácil ser reconhecida 
fora da nossa zona de conforto, 
mas não é impossível. Sou lu-
sófona e sinto-me privilegiada 
por poder partilhar experiên-
cias e palcos com artistas fran-
cófonos”, detalhou.

Assa Matusse é uma canto-
ra e compositora moçambica-
na e dona de uma voz incon-
fundível, nasceu a 12 de Junho 
de 1994 em Maputo. 

Foi influenciada por músi-
cos moçambicanos e africanos 
em geral. Vencedora do prémio 
Ngoma 2013, em 2015 foi con-
vidada a fazer um intercâmbio 
cultural e estudar na Noruega, 
em 2016 venceu a competição 
internacional “The Voice of 
Pengea” realizada em Madrid.

“COZINHAR em Moçambique: 
Receitas da Pérola do Índico e do 
Mundo” é título de um livro es-
crito pela moçambicana Cristina 
Machava e pelo holandês Henk 
Tukker, a ser publicado este ano 
na cidade de Maputo pela edito-
ra Kulera. 

O objectivo da obra, que 
proporciona aos amantes da 
gastronomia pratos saborosos e 
fáceis de preparar com produtos 

disponíveis localmente, é apre-
sentar receitas autênticas rece-
bidas de cozinheiros locais e ou-
tras desenvolvidas pelos autores. 

O livro dispõem de receitas 
cujos ingredientes estão dis-
poníveis em Moçambique e em 
muitas regiões do continente, 
estando organizadas por país de 
origem. Foi escrito no modelo 
bilingue, português e holandês, 
e, para além dos pratos moçam-

O PRÉMIO Literário José Saramago passará a distinguir obras inéditas de 
escritores de qualquer país da língua portuguesa, até aos 40 anos.

Diferentemente do que acontecia, em que apenas premiava roman-
ces ou novelas de autores com idades até 35 anos, agora os promotores da 
iniciativa, criada há 20 anos, anunciam alterações para abarcar mais inte-
ressados. Conforme foi anunciado há dias, o valor do prémio, que tem por 
objectivo celebrar a nova literatura em língua portuguesa, também sofreu 
alterações. Anteriormente com um valor pecuniário de 25 mil euros (cerca 
de um milhão e oitocentos mil meticais, o galardão será agora de 40 mil 
euros (dois milhões, oitocentos e oitenta mil meticais). Igualmente ofere-
ce ao vencedor a possibilidade de publicar a obra em Portugal pelo Grupo 
Porto Editora e no Brasil pela Globo Livros, sendo esta posteriormente dis-
tribuída por todos os países da lusofonia.

A partir de 8 de Janeiro de 2022, os candidatos podem submeter ao 
prémio uma obra literária inédita no domínio da ficção, romance ou nove-
la, com um mínimo de 200 mil carácteres com espaços. Na submissão de 
candidaturas excluem-se obras póstumas, bem como autores que tenham 
já sido premiados em edições anteriores do prémio.

A escolha da obra vencedora será efectuada pelo júri com base numa 
selecção de obras finalistas que estará a cargo de uma comissão executiva, 
orientada pela presidente do júri, que verificará a regularidade das candi-
daturas recebidas e fará a leitura das obras admitidas ao concurso.

Integra a comissão executiva um comité de leitura, constituído, nesta 
edição, por Joana Matos Frias, Manuel Frias Martins e Paula Cristina Costa.

De modo a “perpetuar o espírito de Saramago”, o júri passará a ser 
composto por escritores anteriormente galardoados. Na edição de 2022, os 
jurados serão José Luís Peixoto, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, João 
Tordo e Bruno Vieira Amaral. Serão também actualizados o regulamento e 
o processo de apresentação de candidaturas, que decorrerá online, numa
plataforma criada para o efeito, a partir de Janeiro de 2022. A atribuição de
dois em dois anos irá, no entanto, manter-se.

O galardão devia ter sido entregue este ano, mas foi suspenso devido às 
“limitações impostas pela crise pandémica que o país atravessa, que, como 
é do conhecimento público, tem provocado o adiamento do lançamento 
de muitas obras“, informou a organização.  O vencedor da 12.ª edição, atri-
buído pela Fundação Círculo de Leitores em articulação com a Fundação 
José Saramago, será anunciado numa cerimónia pública, que decorrerá no 
último trimestre de 2022, em data a comunicar.

As obras admitidas ao concurso terão de ser apresentadas à Fundação 
Círculo de Leitores até 31 de Maio de 2022. Para o efeito, os interessados de-
verão, a partir de Janeiro de 2022, registar-se na plataforma www.premio-
josesaramago.pt, facultando a identificação do autor e as caracterizações 
da obra que lhe sejam solicitadas.

O vencedor do prémio será anunciado em Outubro de 2022, num 
evento público com data e local a anunciar. A entrega do Prémio ao autor 
da obra vencedora será efectuada no mesmo evento.

O Prémio Literário José Saramago, instituído para celebrar a atribuição 
do Prémio Nobel de Literatura de 1998 a José Saramago e pensado como 
instrumento para a defesa da língua através do estímulo ao surgimento de 
jovens escritores da lusofonia, abre as candidaturas para a sua 12.ª edição 
no início do próximo ano.

O regulamento integral está disponível para consulta em www.pre-
miojosesaramago.pt.

Assa Matusse prepara 
segundo álbum na França

COZINHAR EM MOÇAMBIQUE

Receitas do Índico reunidas em livro
bicanos, constam de outras par-
tes do mundo.

Cristina Machava nasceu em 
Maputo, em 1981, e tem uma 
longa experiência profissional 
com as cozinhas moçambica-
na e indiana. É conhecedora de 
pratos típicos de países como 
México, Indonésia, Vietname e 

Tailândia.
Participou, com sucesso, 

num curso de culinária exótica, 
baseado em princípios saudáveis 
vegetarianos e não-vegetaria-
nos. É chefe de cozinha em re-
sidências de diplomatas há mais 
de 15 anos, tendo ensinado ou-
tros cozinheiros e profissionais 

de catering a preparar pratos 
especiais.

Por seu turno, Henk Tukker 
nasceu nos Países Baixos, em 
1954. Gosta de viajar pelo mun-
do, onde vai a restaurantes lo-
calizados no interior das aldeias 
para provar sabores exóticos, 
típicos e novos e aprender novas 

receitas. 
Morou na Indonésia, Tai-

lândia e Vietname, antes de se 
mudar para Maputo, onde está 
radicado há três anos e aprendeu 
os segredos da saborosa cozi-
nha moçambicana, preparando 
pratos típicos com cozinheiros 
locais.

A TODOS ESCRITORES DA LÍNGUA PORTUGUESA

“José Saramago” 
passa a distinguir 
ficção inédita

Acesse: https://t.me/Novojornal
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EDMUNDO TITO DO ROSÁRIO  
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Co-
mité Sindical e colaboradores do Standard Bank, SA comunicam 
com profundo pesar e consternação o desaparecimento físico 
do Sr. EDMUNDO TITO DO ROSÁRIO, pai das colaboradoras 
Albertina e Arsénia do Rosário, ocorrido no dia 21/12/2021, ví-
tima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/12/2021, pelas 11.30 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, às 10.00 horas. 
À Família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

LAURINDA ALBERTO SAMUEL

FALECEU

Seus netos Leodomila, Tenday, Tawila e Lendrick, sobrinhos 
Hugo Fumo, Michel, Bamby, Yonni, Mauro e Aurio lamentam 
com profunda dor o desaparecimento físico do seu ente querido 
LAURINDA ALBERTO SAMUEL, ocorrido no dia 23/12/2021, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 24/12/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Avó, tia Loló, 
que Deus lhe dê um eterno descanso, estará para sempre nos nosso corações. 11903

RUTH XAVIER MANJATE SUEIA
FALECEU

O Conselho de Aministração do Fundo de Estradas, FP, Conselho 
Técnico, Delegado de Maputo e funcionários em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento da Sr.ª RUTH XAVIER 
MANJATE SUEIA, mãe da funcionária desta instituição Ruth Esperança 
Paulo Sueia Langa, ocorrido no dia 22/12/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 24/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.45 
horas, antecedido de velório na sua residência no bairro Tchumene, pelas 8.00 horas. À 
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

11892

MARIA FERNANDO XAVIER 
ROBATE

(2º ano de eterna saudade)

No dia 26/12/2021, completa o segundo ano do desaparecimento 
físico de nossa filha, neta, irmã, sobrinha, prima e amiga Maria 
Fernando Xavier Robate. Lembramos está data no domingo 
com deposição de flores às 09h00 no cemitério de Lhanguene e na segunda-feira 
dia 27/12/2021, vamos continuar a orar em missa marcada para às 18h00 na Sé 
Catedral de Maputo. Paz à sua alma.

11762

ISMAEL MARCOLINO VUVO
FALECEU

O Conselho de Direcção do INICC, IP e todos funcionários 
sentem com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. 
ISMAEL MARCOLINO VUVO, antigo funcionário do INC, ocorrido 
no dia 17/12/2021, cujo funeral se realizou na segunda-feira, dia 
20/12/2021, pelas 13.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório de 
corpo presente na sua residência, pelas 10.30 horas. À família enlutada endere-
çam as mais sentidas condolências.

11890

RUTE XAVIER MANJATE SUEIA
FALECEU

Seu esposo Paulo Moisés Sueia, filhos Gilda, Joel, Ruth, Mila-
gre, Osvaldo, Neusa, Edson e Vânia, mãe e demais familiares 
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimen-
to físico do seu ente querido RUTE XAVIER MANJATE SUEIA, 
ocorrido no dia 22/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sexta-
-feira, dia 24/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.30 horas, antecedido
de velório na sua residência, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.

11899

MERIAMO ISABEL 
MASSANGAI POMBE

(Chaule)
(1º ano de eterna saudade)

Sua mãe Isabel Simango, filho Yan, irmãos 
Inocêncio, Verónica, Ermelinda, Albertina 
e Rachel recordam com profunda saudade 
a passagem de um ano que deixaste de ser peregrina e par-
tiste para a tua páscoa eterna, junto ao Pai Celestial. Chaule! 
Filha, mãe e irmã continuamos a amar-te e a lembrar-te com 
carinho e amor que sempre soubeste nos transmitir com o 
teu sorriso largo e alegre, com as tuas gargalhadas, com a 
tua verticalidade e sinceridade, sem esquecermos a nossa 
forma carinhosa de tratamento, através da qual usamos para 
nos chamar “my sister”, tu és e sempre serás... Amanhã, dia 
25/12/2021, iremos ornamentar a tua última morada, pelas 
8.00 horas. Paz e eterno descanso, sister. 

13115

LAURINDA ALBERTO 
SAMUEL
FALECEU

Seu esposo Samuel Machave-
la, filhas Edith, Nilza e Daniela, 
genro Inocêncio Machava, irmãos Josefina, 
Jacinto e Cândido, netos e demais familiares  
comunicam o falecimento do seu ente querido 
LAURINDA ALBERTO SAMUEL, ocorrido no 
dia 23/12/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 
24/12/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério 
de Michafutene. Descanse em Paz soberana!

11903

MARIA DA 
GRAÇA SAQUINA 
BEQUEL COSSA

FALECEU
Sua filha Ângela, genro 
Amade, netos Lara, Victor, 
Malaika, Anika e Áyecha e bisneta Luna comu-
nicam com profundo pesar o desaparecimento 
físico do seu ente querido MARIA DA GRAÇA 
SAQUINA BEQUEL COSSA, ocorrido no dia 
21/12/2021, cujo funeral se realizou no dia 
22/12/2021. Mamã, partiste em silêncio e nós 
ficamos em gritos. Mãe, a saudade já aperta 
e sufoca-nos o choro. Mãe, a partida é a mais 
dolorosa das certezas. O teu sorriso ficará 
eternamente nos nossos corações. Recordar-
-te-emos sempre pelo amor que plantaste nos
nossos corações e pelo brilho que deixaste
nas nossas vidas. Descanse em paz, querida
mãe, avó e bisa.

13144

CESÁRIO RAMAZANI 
MKWEMBA

FALECEU

A sua partida deixou um vazio tão grande nos nos-
sos corações. Alberto Chipande, esposa Hortência, 
filhos Felícia, Joana, Namoto, Doroteia, Malapende 
e Ulanda, genros Edmundo, André e Edson, e toda 
família Chipande comunicam com profunda dor o 
falecimento do seu ente querido CESÁRIO RAMA-
ZANI MKWEMBA, ocorrido ontem, dia 23/12/2021, 
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se 
realizam em local e data por anunciar oportuna-
mente. Paz à sua alma.

13163  

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VENDE-SE

PROPRIEDADE de 30x40m, com 
dependência, furo de água, própria 
para construir um rés-do-chão, 1.º, 2.º 
andar ou piscina, na Rua “D”, na Ponta 
D’ouro, vende-se por 4 300 000,00MT. 
Preço negociável e com facilidades de 
pagamento. Contacto: 82-5488546.

13057

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

RESIDENCIAL na Av. Mao Tsé-Tung 
aluga: quartos simples por 1 500,00MT; 
quartos suite, climatizados, com plas-
ma, DSTv e frigobar por 2 000,00 e 
2 500,00MT, inclui pequeno almoço, 
Internet, lavandaria e serviço de quarto. 
Contacto: 84-2181444 ou 87-2181444.

11804

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concursos
De acordo com o artigo 33, n° 3, alínea d) conjugado com o 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° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto 
Concorrente 
adjudicado

Valor da adjudicação 
incluindo o IVA

25D003141/
AD/021/2021

Fornecimento de lanches SUPERALIS, LDA 25.000,00MT

25D003141/
AD/022/2021

Reparação, montagem 
e manutenção de 
aparelhos de ar-

condicionado

CLIMATIZAÇÃO, 
ELECTRICIDADE E 
SERVIÇOS, LDA

40.000,00MT

25D003141/
AD/026/2021

Fornecimento de 
produtos  alimentares

FARMA ISOTOMANE,  
LDA

160.000,00MT

25D003141/
AD/027/2021

Lavoura mecanizada de 
terra para agricultura

SAN JFS, SA 80.550,00MT

25D003141/
AD/028/2021

Fornecimento de lanches
RESTAURANTE BAR 

ZAVALA 5
46.500,00MT

Nacala, Dezembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
590

589

122

11848

Edital de Concurso Público

Aquisição de Bens e Serviços

Fundada em 2009, a Fundación Capital (FK) é pioneira em inclusão 
financeira e incubadora de inovação na criação de produtos que 
buscam eliminar a pobreza mediante o acesso à capacitação, ao 
capital e a oportunidades produtivas. FK assinou um contrato com 
o Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural (o cliente)
para implementar a componente de Graduação do Rural Enterprise
Finance Project - REFP, na região central de Moçambique, nas
províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia.

FK está procurando fornecedores para os seguintes bens e serviços.
Os candidatos interessados são convidados a submeterem as suas 
propostas até 10 dias após a publicação deste anúncio no jornal.

Ord
Nome do 
concurso

Descrição
Link dos termos de 

referência

1
Compra de 

motorizadas 
Compra de motorizadas https://bit.ly/3pfGSAO

2
Compra de 

tablets 
Compra de tablets https://bit.ly/3J5Wcbb

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

MUNICÍPIO DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

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

Nº de ordem Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor da adjudicação 

1º
BILA INVESTIMENT E 
SERVIÇOS SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Aquisição de uma viatura de 
15 lugares (Mini-Bus)

945.000,00MT (novecentos 
e quarenta cinco mil 

meticais)

Ilha de Moçambique, aos 22 de Dezembro de 2021

O Presidente,

Ismail Iahira Abacar Chacufa
(Docente N1)

Ilha de Moçambique - Rua dos Heróis, Bairro de Museu 258610132

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA   

CONSTRUÇÃO DE MATADOURO 

A GKFERREIRA, LDA torna público a construção de um matadouro no Bairro 

Ongubana, localidade Sede, Distrito de Magude, província de Maputo, daí que 

convida as partes afectadas e interressadas e o público no geral a participar 

na reunião de CONSULTA PÚBLICA a decorrer no dia 7 de Janeiro, pelas 

10.30 horas no terreno onde será implantado o projecto, para informar aos 

interessados sobre os objectivos, a pertinência, os impactos sociais e ambientais 

dele decorrentes, em cumprimento ao artigo 15 do Decreto no 54/2015 que rege 

o Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental.

Avisa-se ainda que qualquer esclarecimento ou informação sobre o 

processo da construção do matadouro, deverá ser enviada para o e-mail:                                                             

gmoyane@gmail.com até dia 20 de Janeirro.

E tendo em consideração que o evento irá decorrer em momentos de Covid-19, 

as medidas de distanciamento físico previstas no Decreto Presidencial, de 23 de 
Março de 2020 e suas alterações posteriores face ao abrandamento, a consulta 

pública seguirá os procedimentos abaixo: 

 Se mostrando maior aderência ao evento, as reuniões far-se-ão em grupos

de 30 pessoas com distanciamento de 1.5 metros na separação das cadei-

ras;

 Pede-se aos interessados a usarem o email acima para prestar as suas con-

tribuições.

Atenciosamente  

GKFERREIRA, LDA 

Maputo, aos 22 de Dezembro de 2021

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O 
LIVERPOOL garan-
tiu, quarta-feira, o 
apuramento para as 
meias-finais da Taça 
da Liga Inglesa, com 

uma vitória nos penaltes so-
bre o Leicester City, por 5-4, 
após um empate a três golos 
ao cabo dos 90 minutos. 

Em Anfield Road, os visi-
tantes chegaram ao intervalo 
a vencer por 3-1, com golos 
de Jamie Vardy, aos nove e 13 
minutos e James Maddison, 
aos 33, sendo que, pelo meio, 
Alex Oxalade-Chamberlain 
reduziu para os “reds”, aos 
19.

Sem alguns “pesos pe-
sados” à disposição, Jürgen 
Klopp lançou Diogo Jota ao 
intervalo que deu esperança 
ao Liverpool, aos 68 minutos, 
antes de o japonês Takumi 
Minamino fixar a igualdade 
3-3 quando já nada o fazia

prever, aos 90+5.
A partida acabou por ser 

decidida no desempate por 
grandes penalidades e, nes-
se particular, o Liverpool 
revelou-se mais eficaz, com 
Diogo Jota a converter o cas-
tigo máximo decisivo, após o 
guardião Caoimhin Kelleher 
defender dois pontapés de jo-
gadores do Leicester.

Nas meias-finais da com-
petição, o Liverpool vai de-
frontar o Arsenal, que na 
terça-feira eliminou o Sun-
derland, do terceiro escalão, 
graças a um triunfo por 5-1.

A outra meia-final vai 
proporcionar um “derby” 
londrino entre o Tottenham, 
finalista da época passada, e o 
Chelsea.

Os “Spurs” venceram o 
West Ham por 2-1, com golos 
do holandês Steven Bergwijn, 
aos 29 minutos, e do brasilei-

ro Lucas Moura, aos 34, en-
quanto Jarrod Bowen assinou 
o tento dos “hammers”, aos
32.

Por seu lado, o Chelsea as-
segurou a presença na próxi-
ma fase através de um triun-
fo por 2-0 sobre o Brentford, 
mas os golos dos “blues” 
apenas apareceram na fase fi-
nal do encontro, com o sueco 
Pontus Jansson a marcar na 
própria baliza, aos 80, e o ita-
liano Jorginho a converter um 
penalte, aos 85min.

Os jogos da primeira 
“mão” das meias-finais da 
Taça da Liga inglesa estão 
agendados para a primeira se-
mana de Janeiro de 2022, en-
quanto os da segunda “mão” 
realizar-se-ão na semana se-
guinte, em datas por definir.

A final da competição terá 
lugar em 27 de Fevereiro de 
2022, no Estádio de Wembley, 

em Londres.
SPORTING 
NOS “QUARTOS”
O Sporting está nos quar-

tos-de-final da Taça de Por-
tugal. Num jogo complicado, 
disputado debaixo de muita 
chuva no terreno de uma das 
equipas-sensação da II Liga, os 
“leões” acabaram por vencer o 
Casa Pia, por 2-1, mas tiveram 
de suar bastante.

O Casa Pia até marcou pri-
meiro, logo aos oito minutos e 
só a meio da primeira parte os 
“verdes e brancos” desperta-
ram, chegando ao empate por 
Coates, antes de Pablo Sarabia 
ditar a “cambalhota” no mar-
cador já na segunda parte. Pen-
sou-se, então, que o Sporting 
embalaria para um triunfo mais 
confortável, mas Bruno Tabata 
foi expulso pouco depois e a in-
cógnita no desfecho durou até 
ao fim.

TAÇAS EUROPEIAS

Liverpool sofre 
mas apura-se

Diogo Jota marcou o penalte que deu o apuramento ao Liverpool

PSG SALVO NO
ÚLTIMO MINUTO
O Paris Saint-Germain es-

teve muito perto de sair de Lo-
rient com a segunda derrota da 
época para o campeonato fran-
cês de futebol, mas acabou por 
assegurar o empate, 1-1, mes-
mo no último minuto de jogo.

O PSG confirmou o que já se 
sabia: é “campeão de inverno”, 
com um avanço impressionan-
te de 13 pontos sobre o Nice e o 
Marselha - no primeiro ano de 
Messi na equipa, tem todas as 
condições para reconquistar o 
título.

A perder desde o minuto 
40, golo de Monconduit, o PSG 
viu-se em inferioridade numé-
rica aos 86 minutos, por expul-
são do espanhol Sergio Ramos, 
altura em que se temia o pior 
para o “onze” da capital.

Mas não foi tanto assim e, 
aos 90+1, o marroquino Haki-
mi serviu para golo o argentino 
Mauro Icardi, atenuando a má 
noite de Messi. Neymar (lesão) 
e Mbappé (castigo) não estive-
ram em campo.

No segundo lugar do cam-
peonato, assinala-se a ligei-
ra aproximação do Nice, que 
ganhou 2-1 ao Lens. Com esse 
resultado igualou em pontos 

o Marselha, que empatou 1-1
com o Reims.

O Lyon também empatou 
em casa diante do Metz, 1-1, e 
tarda a lançar a recuperação - é 
apenas 13.º na classificação.

O Mónaco venceu na re-
cepção ao Rennes, 2-1, e o 
Montpellier goleou por 4-1 o 
Angers.

Por seu turno, o Troyes 
e Brest igualaram-se, 1-1, e 
o Nantes ganhou por 1-0 no
campo do Saint-Étienne, cada
vez mais lanterna-vermelha.

NÁPOLES 
SURPREENDIDO
O Spezia protagonizou a 

surpresa da 19ª jornada da Liga 
italiana de futebol ao vencer 
em Nápoles, por 1-0, enquan-
to o AC Milan foi a Empoli ga-
nhar categoricamente por 4-2, 
isolando-se no segundo lugar.

O golo do Spezia que ditou 
a derrota da formação napoli-
tana, um dos principais candi-
datos ao título, foi marcado aos 
37 minutos, na sequência da 
execução de um livre no qual 
o central brasileiro do Nápoles
Juan Jesus teve uma interven-
ção infeliz e fez um autogolo de 
cabeça.

No outro jogo que fechou a 
19ª jornada, o AC Milan, outro 

candidato ao título, não deu 
hipóteses ao Empoli de discu-
tir o resultado, com destaque 
para o médio costa-marfinense 
Franck Kessie, que inaugurou 
o marcador aos 12 minutos e
consumou o “bis” aos 42, já
depois do Empoli ter feito o
1-1, aos 18, pelo médio albanês
Nedim-Bajrami.

Na segunda parte, a equipa 
de Milão arrumou a questão em 
definitivo com mais dois golos, 
de Alessandro Florenzi, aos 63 
minutos, e de Théo Hernán-
dez, aos 69, apesar do Empoli 
ter ainda reduzido aos 84, pelo 
avançado Andrea Pinamonti.

Em face dos resultados, o 
Inter, que bateu o Torino, por 
1-0, segue na liderança com 46 
pontos, seguido do AC Milan, 
com 42, do Nápoles, com 39, da 
Atalanta, com 38, da Juventus, 
com 34, e da Roma, com 32. Os 
romanos empataram em casa 
com a Sampdoria a uma bola.

Destaca-se ainda a vitória 
robusta do Bolonha em Sas-
suolo, por 3-0, o triunfo da 
Lazio em Veneza, perante a 
equipa local, por 3-1, mesmo 
sem poder contar com o seu 
goleador Ciro Immobile, e o 
empate a um golo no Verona-
-Fiorentina.

O REAL Madrid terminou o 
ano em grande, impondo-se 
por 2-1 ao Athletic Bilbau no 
País Basco, com o capitão Ka-
rim Benzema a ser decisivo em 
mais uma jornada da Liga espa-
nhola de futebol, ao “bisar” na 
partida.

Aos 34 anos, o francês está 
no seu melhor momento de 
forma de sempre e marcou logo 
nos minutos quatro e sete, ele-
vando a sua contabilidade pes-
soal para 15 golos e garantindo 
a liderança reforçada na lista de 
“artilheiros”.

O jogo em Bilbau contou 
para 21.ª jornada, prevista para 
meados de Janeiro, mas que 
os “merengues” pediram para 
antecipar devido ao seu com-
plicado calendário no próximo 
mês.

Com 46 pontos, fruto de 14 
vitórias, quatro empates e uma 
derrota, o Real tem agora oito 
pontos de avanço sobre o Sevi-
lha e 13 sobre o Bétis.

Também na noite de quar-
ta-feira, o campeão Atlético de 
Madrid acertou o calendário em 
atraso, com derrota por 2-1 em 
Granada. Com a quarta derrota 
seguida, os pupilos de Diego Si-
meone são quintos, com “im-
pensáveis” 17 pontos de atraso.

Em San Mamés, o Real teve 
em Benzema o elemento deter-
minante, mais uma vez.

Marcou aos quatro minu-
tos, com um soberbo remate 
enrolado, e aos sete, após aber-
tura de Eden Hazard.

Os bascos ainda reduziram 
aos dez minutos, com o remate 
de Oihan Sancet ao poste, que 
depois ressaltou nas costas de 
Thibaut Courtois e entrou.

O ritmo frenético, com três 
golos em sete minutos, prome-
tia muito mas não “cumpriu” e 
o marcador não voltou a alte-
rar-se.

Ainda assim, foi o Real que 
esteve mais perto de marcar, 
com uma grande perdida de 
Toni Kroos nos “descontos”.

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

Real fecha ano em grande

Benzema marcou os dois golos da vitória do Real em Bilbao

UM total de 20 atletas rus-
sos poderá participar em 2022 
nas principais competições de 
atletismo, anunciou esta se-
mana a World Athletics, espe-
cificando as condições de par-
ticipação individual dos atletas 
da Rússia.

A federação de atletismo 
da Rússia, suspensa interna-
cionalmente há cinco anos 
devido ao escândalo de doping 
em larga escala com apoio das 
autoridades públicas, continua 
sem poder apresentar delega-
ções e selecções, mas repete-
-se a regra de participação in-
dividual, sob bandeira neutral
(ANA).

A lista de grandes compe-
tições incluídas em 2022 são 

os campeonatos do mundo 
e os campeonatos da Europa 
em pista, o Mundial em pista 
coberta, os campeonatos do 
mundo de marcha por selec-
ções, o campeonato do mundo 
de meia maratona e o campeo-
nato da Europa de corta-mato. 
No total dessas provas, o nú-
mero de russos não pode exce-
der 20 atletas.

Os eleitos sairão da lista 
de atletas registados interna-
cionalmente respeitando as 
regras de combate ao doping. 
Em caso algum poderá haver 
trocas, depois da designação 
pela federação russa, e a quota 
de 20 reduz-se para 15 a cada 
falha que se venha a encontrar 
em termos de regras de do-

ping.
Para as outras competições 

internacionais não há limite 
à presença de russos, como o 
Mundial de sub-20.

A exemplo dos anos an-
teriores, para serem elegí-
veis para competições inter-
nacionais os russos deverão 
submeter-se às regras estritas 
que foram impostas, tal como 
três testes inopinados negati-
vos nos últimos 12 meses, com 
pelo menos três semanas de 
permeio.

Em 2021 foram 151 os russos 
elegíveis para competir inter-
nacionalmente como atletas 
internacionais. Seis pedidos 
foram recusados e ninguém 
teve a licença ANA revogada.

EM 2022 NBA

Vinte corredores russos 
autorizados a competir

Clippers derrotam Sacramento
OS Sacramento Kings per-
deram na recepção aos Los 
Angeles Clippers na ma-
drugada de ontem (89-105) 
na Liga Norte-americana de 
Basquetebol (NBA)

Tyrese Haliburton, dos 
Kings, até foi o melhor mar-
cador do encontro, com 22 
pontos e um duplo-duplo 
completo com 13 assistên-
cias, mas os Clippers aca-
bariam por vencer, pondo 
fim a uma sequência de três 
derrotas.

Entre os outros quatro 
jogos de quinta-feira, des-
taque maior para Gilgeous-
-Alexander decisivo na vi-
tória dos Oklahoma City
Thunder, por 108-94, frente
aos Denver Nuggets, com
um triplo-duplo de 27 pon-
tos, 11 ressaltos e 12 assis-
tências.

Nos outros jogos, houve 
ainda vitórias de Orlando 
Magic, Boston Celtics e Mil-
waukee Bucks.

RESULTADOS

Atlanta Hawks-Orlando 
Magic, 98-104

Boston Celtics-Cleve-
land Cavaliers, 111-101

Milwaukee Bucks-
-Houston Rockets, 126-106

Oklahoma City Thun-
der-Denver Nuggets, 108-
94

Sacramento Kings-Los 
Angeles Clippers, 89-105

O PRESIDENTE da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-
-africano Patrice Motsepe, visitou por algumas horas a capital do
Mali, Bamako, segundo escreveu ontem a Panapress.

Acompanhado, na ocasião, pelo recém-nomeado presidente 
da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto’o, Motsepe foi 
recebido ao início da noite de quarta-feira, pelo ministro maliano 
dos Desportos, Mossa Ag Attaher, e pelo Presidente da Federação 
Maliana de Futebol (FEMAFOOT, sigla em francês), Mamoutou 
Touré, e pelo Presidente de Transição no Mali, o coronel Assimi 
Goïta.

Patrice Motsepe aproveitou esta audiência para agradecer ao 
Presidente de Transição do Mali pelo seu “apoio incondicional ao 
desenvolvimento do futebol no Mal”.

A delegação da CAF também visitou o Estádio 26 de Março, o 
maior do Mali, para ver o novo aspecto do mesmo após ter sofrido 
trabalhos de renovação.

Este estádio, que tinha sido suspenso pela Federação Interna-
cional de Futebol (FIFA) por inconformidade com as normas inter-
nacionais, está agora pronto para receber jogos da selecção nacio-
nal do Mali, As Águias.

Presidente da CAF visita Mali

Lançada bola oficial para 
fase decisiva da Champions

Patrice Motsepe, presidente da CAF

A ADIDAS apresentou a nova 
bola oficial que será usada  nos 
jogos da próxima e decisiva fase 
da temporada 2021/22 da UEFA 
Champions League. Inspira-
do no “sol da meia-noite”  da 
cidade de São Peterburgo, na 
Rússia, o modelo entrega um 
design variado de cores, e es-
tará em campo já na primeira 
partida dos-oitavos-de-final, 
em 2022.

Em alusão ao “sol da meia-
-noite” da cidade russa, onde
o pôr-do-sol dura 24 horas de
Maio a Julho, a bola recebe gra-
fismos em tons de azul, laranja
e amarelo, desenvolvida numa
estrutura termicamente ligada
com o material de superfície
sólida PU, tudo para oferecer
maior resistência e menos ab-

sorção de água.
A nova bola oficial da fase 

final da UEFA Champions 
League está disponível desde 
quarta-feira última no e-com-
merce da marca.

Os jogos da primeira mão 
dos oitavos-de-final estão 
aprazados para os dias 15, 16, 
22 e 23 de Fevereiro. Já os due-
los da segunda volta, que serão 
disputados em casa dos cabe-
ças de série, ocorrem nos dias 
8, 9, 15 e 16 de Março. Na actual 
edição, o critério do golo fora 
não existe.

EIS OS JOGOS DOS 
OITAVOS-DE-FINAL: 
RB Salzburgo-Bayern de 

Munique; 
Sporting-Manchester City;
Benfica-Ajax, 

Chlesea-Lille, 
Atlético Madrid-Manches-

ter United; 

Villareal-Juventus; 
Inter de Milão-Liverpool 
e PSG-Real Madrid.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

Nestas festas Ganhe 10%  de desconto 
ao anunciar nos jornais da Sociedade 

do Notícias para o Natal e o fim de Ano 
Aproveite já.

Campanha válida para estâncias turísticas 
e de restauração.

Contacte-nos pelo:  +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

A 
FEDERAÇÃO Mo-
çambicana de Futebol 
(FMF) estabeleceu que 
os torneios de abertura 
deviam iniciar a 8 de 

Janeiro e terminar no dia 30 do 
mesmo mês, dando lugar, em 
seguida, a realização dos cam-
peonatos províncias de Feve-
reiro a Abril. No entanto, até ao 
momento nenhuma província 
mostrou disponibilidade para 
dar o arranque da primeira 
prova da época, uma vez que a 
maioria dos clubes não se ins-

creveram.
O director técnico da FMF, 

Arnaldo Salvado, justificou o 
facto pela falta do hábito dos 
clubes inscreverem atletas no 
período das festas. Para colma-
tar a situação, a FMF decidiu 
que a época-2022 vai terminar 
a 18 de Dezembro, consideran-
do que “com a época a termi-
nar mais tarde, permitir-se-á 
que não se façam inscrições no 
período da quadra festiva, ini-
ciando a época seguinte (2023) 
a 20 de Janeiro”, revelou Salva-

do, que ainda assim está con-
fiante que algumas associações 
consigam realizar as provas 
dentro do período estipulado, 
referindo que “para o torneio 
de abertura, as inscrições de 
jogadores não obedecem muito 
rigor e permitem que os clubes 
observem melhor os jogadores 
dos plantéis que estão a formar 
com vista a disputa das pro-
vas oficiais. Acredito que até 
ao início da primeira quinzena 
de Janeiro os clubes consigam 
regularizar as suas filiações e a 

inscrição de jogadores”, disse o 
dirigente federativo.

Salvado fez saber que a As-
sociação de Futebol da Cidade 
de Maputo (AFCM) comunicou 
a FMF a sua decisão de pres-
cindir do Torneio de Abertu-
ra, perspectivando a disputa 
do campeonato provincial de 
Março a Abril, prova que ante-
cede o arranque do Moçambola 
e do campeonato da segunda 
divisão, com início previsto 
para Maio. 

DATA PREVISTA PELA FMF

“Abertura” não será 
a 8 de Janeiro vocado) por 3-2 em jogo da 19.ª 

jornada da Liga Francesa. 
O encontro foi disputado 

de forma intensa e com uma 
ponta final emotiva, com o Lil-
le a dar a cambalhota no resul-
tado aos 84 minutos, visto que 
até aí tinha estado sempre 
em desvantagem. Elis colo-
cou o Bordéus a vencer aos 
17 minutos, mas Benjamim 

André estabeleceu o empate 
aos 33. A primeira parte não 
iria chegar ao fim sem que os 
“girondinos” passassem no-
vamente para frente do mar-
cador. Elis mesmo em cima 
do apito para o intervalo, aos 
45, deu vantagem à equipa 
da casa.

Mas na segunda parte, o 
Lille pisou no acelerador e 

haveria mesmo dar a volta 
aos acontecimentos. O avan-
çado turco, Yilmaz, fez de 
penalte, 77 minutos, o 2-2, e 
aos 86, o canadiano Jonathan 
David fez o 3-2 final. 

Com esta vitória, o Lille, 
que não perde há sete jogos, 
ocupa o oitavo lugar com 
28 pontos, enquanto o Bor-
déus é 17.º com 17.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone conquista 
primeiro troféu pelo Al Alhy
O FUTEBOLISTA moçambi-
cano Luís Miquissone (não foi 
convocado) conquistou, na 
noite de quarta-feira, a Su-
pertaça Africana de futebol, 
vencendo o Raja Casablanca 
nos penaltes por 6-5, após um 
empate a uma bola no período 
regulamentar.

O gigante egípcio, Al Alhy, 
até esteve a perder quando Yas-
ser Ibrahim marcou na própria 
baliza aos 13 minutos. O cam-
peão africano correu atrás do 
prejuízo e quando tudo fazia 
prever que iria mesmo sair der-
rotado, eis que a 30 segundos 
dos 90 minutos, Taher Moha-
med empatou, arrastando a 
decisão para as grandes penali-
dades. Nessa “lotaria”, a equipa 
de Miquissone foi mais eficaz, 
tendo vencido por 6-5 e feito a 
festa no Estádio Ahmad Bin Ali, 
em Doha, no Qatar, país sede 
do Mundial-2022 e que acolheu 
a edição da Supertaça de África 
pela segunda vez consecutiva.

Com este triunfo, o Al Alhy 
conquista a oitava Supertaça.

REINILDO BATE MEXER
EM JOGO EMOTIVO

O Lille de Reinildo (alinhou 
a titular) venceu fora de casa o 
Bordéus de Mexer (não foi con-

CATORZE jogos depois, Dominguez voltou a jogar na Premier Soc-
cer League (PSL) mas o seu regresso não foi feliz, visto que o Real 
Kings saiu derrotado por 1-0, no duelo com o Baroka FC de Kam-
bala (jogou de início).

O médio ofensivo moçambicano entrou aos 88 minutos para 
dinamizar o ataque do Real Kings, que precisava de chegar pelo 
menos ao golo do empate, depois de Sithole ter dado vantagem 
ao Baroka aos 83. No entanto, a entrada do craque moçambicano, 
eleito por duas vezes melhor jogador africano, não teve resultados 
práticos. O último jogo que o capitão dos “Mambas” tinha feito 
pelo Real Kings tinha sido a 28 de Agosto contra o Cape Town City, 

de Edmilson. 
A verdade é que este triunfo acabou sendo precioso para o Ba-

roka, já que deixou o último lugar em troca com o TS Galaxy, pas-
sando a somar 13 pontos. Já o Real Kings caiu da terceira para a sé-
tima posição, somando 26 pontos.

De salientar que o Baroka não sabia o que era ganhar há 11 jo-
gos. O último triunfo foi a 18 de Setembro, quando superou o 
Sekhukhune United por 1-0.

Ainda para a PSL, o Cape Town City de Edmilson (esteve no 
onze inicial) perdeu no reduto do Supersport por 3-2. Mesmo der-
rotado, o Cape Town manteve o oitavo posto com 22 pontos.

Real Kings perde
no regresso de Dominguez

MOÇAMBIQUE caiu um degrau no “ranking” da FIFA, ao sair do 117º 
lugar para 118º, com 1151 pontos, de acordo com a última actualização 
do organismo reitor do futebol mundial referente ao mês de Dezembro 
(a última de 2021) tornada pública ontem.

Com efeito, a Selecção Nacional continua abaixo do top-100, mais 
de um mês depois da dupla jornada do Grupo “D” de qualificação para 
o Mundial-2022, diante da Costa do Marfim (derrota por 0-3) e Malawi
(vitória por 1-0).

Enquanto isso, no que concerne ao continente africano, o nosso 
país está em trigésimo lugar, numa lista liderada pelo Senegal. 

“Mambas” descem um degrau na FIFA
Aliás, Senegal é o país africano melhor colocado na FIFA, em vigé-

simo lugar, com 1561.68 pontos, mesma posição e pontuação regista-
das na actualização de Novembro.

Moçambique teve a sua classificação recorde na FIFA em Julho de 
1997, pouco depois de se qualificar para o CAN-98, 66º lugar, sendo 
que a pior foi em 2005 (134).

No que diz respeito ao top-5, este continua a ser liderado pela Bél-
gica, com 1828.45 pontos, seguido de Brasil, com 1826.35. França vem 
em terceiro, com 1786.15, seguido da Inglaterra, com 1755.52. Argenti-
na fecha o quinteto, com 1750.51 pontos.

A próxima actualização será em finais de Janeiro de 2022.

O ÁRBITRO assistente moçambicano Arsénio Marengule está entre os 
64 alistados para dirigir os jogos do CAN-2021, a realizar-se nos Cama-
rões, de 9 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2022. 

Arsénio Marengule, de 35 anos de idade, volta a marcar presença 
num evento de grande vulto, lembrando que esteve presente nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020, que tiveram lugar de 23 de Julho a 8 de 
Agosto, tendo feito parte de quartetos que apitaram as partidas Nova 
Zelândia-Coreia do Sul e Alemanha-Arábia Saudita.

É preciso realçar que o auxiliar participou também no penúltimo 
e último CHAN, que tiveram lugar em Marrocos e Camarões, respec-
tivamente.

Marengule, considerado “árbitro top” da CAF, é, desta forma, o 
único moçambicano que vai estar presente na maior festa do futebol 
africano no início do próximo ano. Deste número de árbitros há a real-
çar que foram convocados oito árbitros marroquinos, incluindo duas 
mulheres, nomeadamente Bouchra kerboubi e Fatiha Kermoumi.

Dos 64 árbitros, 33 são árbitros centrais. São eles Bamlak Tessema 
(Etíopia), Gassama Papa (Gâmbia), Jiyed Redouane (Marrocos), Janny 
Sikazwe (Zâmbia), Victor Miguel Gomes (África do Sul), Maguette 
Ndiaye (Senegal), Mustapha Ghorbal (Argélia), Boubou Traore (Mali), 
Jean Jacques Ndala Ngmabo (RD Congo), Hélder Martins de Carvalho 
(Angola), Daniel Laryea (Gana), Sadok Selmi (Tunísia), Pacifique Nda-
bihawenimana (Burundi), Dhahane Beida (Mauritânia), Peter Wawe-
ru Kamaku (Quénia), Amin Mahomed Amin Omar (Egipto), Blaise 
Yuven Ngwa (Camarões), Bernard Camile ( Seychelles), Mahmoud El 
Bana Moustafa (Egipto), Ismael Elfath (CONCACAF), Issa Sy (Senegal), 
Ahmad Imtehaz Heeralall (Maurtitânia), Salima Mukansanga (Ruan-
da), sendo que Samir Guezzaz (Marrocos), Bouchra Karboubi (Mar-
rocos), Adil Zourak (Marrocos), Haythem Guirat (Tunísia), Mahmoud 
Mohamed Ashour (Egipto), Bernoit Millot (França), Lahlou Benbraham 
(Argélia), Abid Charef Mehdi (Argélia) e Drew Fisher afectos (CONCA-
CAF) ao VAR.

Da lista dos árbitros auxiliares da qual faz parte o moçambicano 
Arsénio Marengule figuram também Jerson Emiliano dos Santos (An-
gola), Djibril Camara (Senegal), Etchiali Abdelhak (Argélia), Samuel 
Pwadutakam (Nígeria), Ibrahim Mahammed (Sudão), Zakhele Thusi 
Siwela (África do Sul), El Hadji Malick Samba (Senegal), Elvis Noupue 
Nguengoue (Camarões), Mahmoud Ahmed Aboueir (Egipto), Hassani 
Khalil (Tunísia), Oliver Safari Kabene (RD Congo), Mokrane Gourari 
(Argélia), Souru Phatsoane (Lesoto), Seydou Tiama (Burquina Faso), 
James Fredrick Emile (Seychelles), Azgaou Lahcen (Marrocos), Fatiha 
Jermoumi (Marrocos), Zakaria Brinsi (Marrocos), Lionel Adriananantea 
(Madagáscar), Arkerkad Mustapha (Marrocos), Soulaiman Almaldi-
ne (Comores), Gilbert Cheriyot (Quénia), Sidibe (Sidiki (Guiné), Attia 
Essa Amsaaed (Líbia), Dick Okeilo (Uganda), Hossan Ahmed Ibrahim 
(Egipto), Mahamadou Yahaya ( Níger),  Atezambong Carine (Cama-
rões), Liban Abdourazak (Djibouti) e Issa Yaya (Tchade).

Arsénio Marengule 
no CAN dos Camarões

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. 
Fique “isolado” num quarto, numa sala, varanda 
ou numa área da casa de pouca passagem para as 
outras pessoas e saia apenas para tomar banho e 

usar a casa de banho

Sobe para 85 mortos 
no naufrágio de Madagáscar
O NÚMERO de mortos do naufrágio de um navio de carga na 
segunda-feira no nordeste de Madagáscar aumentou para 85, 
disseram ontem as autoridades marítimas e a polícia, em novo 
balanço. O anterior balanço apontava para 64 mortos. O número 
de passageiros a bordo do barco também foi revisto para 138, dos 
quais apenas 50 foram resgatados, revelaram as autoridades. Sa-
lientar que o navio não estava autorizado a embarcar passageiros e 
maioria dos passageiros eram trabalhadores sazonais que estavam 
a regressar à casa para a época festiva. 

Malnutrição matou 
56 crianças em Benguela
MAIS de meia centena de crianças morreram, este ano, devido à 
malnutrição, de um total de 29.730 crianças desnutridas notifi-
cadas, no município do Cubal, província angolana de Benguela, 
informou ontem o serviço de saúde local. Segundo a supervisora 
municipal do programa de nutrição no Cubal, Custódia Cahun-
da, em declarações emitidas pela rádio pública angolana, foram 
internadas 8.110 crianças, das quais 4.823 foram curadas e 147 
abandonaram o tratamento. Um relatório do governo angolano 
sobre insegurança alimentar e desnutrição aguda analisou a si-
tuação em três províncias (Namibe, Huíla e Cunene) entre Março 
e Maio deste ano, tendo a amostra registado um total de 11.400 
crianças afectadas.

Sudão confirma violações 
sexuais por militares 
AS autoridades sudanesas confirmaram ontem que oito mulheres 
foram violadas por membros das forças de segurança durante uma 
grande manifestação em Cartum no domingo para assinalar o tercei-
ro aniversário da revolta que derrubou Omar al-Bashir. A directora da 
Unidade de Combate à Violência contra as Mulheres do Ministério do 
Desenvolvimento Social, Sulaima al-Khalifa, confirmou em decla-
rações à agência Efe a ocorrência de actos de “violação sistemática” 
contra as vítimas que participaram no protesto. Al Khalifa especifi-
cou que as agressões sexuais tiveram lugar em frente ao palácio pre-
sidencial, no centro da capital sudanesa, sede do Conselho Soberano 
do Sudão, liderado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas 
sudanesas, Abdel Fattah al-Burhan, que liderou o golpe militar de 
Outubro.

Papa pede humildade 
aos membros da Cúria
O PAPA Francisco pediu ontem humildade aos membros da Cúria 
da Igreja Católica e encorajou-os a trabalharem juntos para evita-
rem “divisões, facções e inimigos”, indica a agência noticiosa Efe. 
O Papa Francisco falava durante a tradicional mensagem de felici-
tações pela festa do Natal realizada no Vaticano. O chefe da Igreja 
Católica aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos males que 
afligem a hierarquia da igreja, dizendo: “É também para cada um 
de nós um momento de reflexão e ponderação, para que a luz da 
palavra, que se faz carne, nos faça ver cada vez melhor quem somos 
e qual é a nossa missão”. Na sua mensagem também dirigida à Cú-
ria, sublinhou que não se deve esquecer a humildade ou relegá-la a 
uma “forma de moralismo”, esvaziando-a da força transbordante 
que esta possui.

Trabalhadores da Petrobras 
preparam greve  
A FEDERAÇÃO Única dos Petroleiros (FUP) do Brasil e os seus 
sindicatos filiados encerrarão o ano em “estado de greve nacio-
nal”, protestando contra “ameaças do governo” de uma possível 
privatização da Petrobras, informou a associação na quarta-fei-
ra. De acordo com as normas sindicais brasileiras, estar em greve 
significa que os trabalhadores da Petrobras, na maioria filiados à 
FUP, estão desde já em alerta para entrar em paralisação caso o 
governo decida tirar o controlo do Estado da petrolífera, a maior 
empresa do Brasil. “Isso significa que, se o Presidente, Jair Bol-
sonaro, tiver a ousadia de apresentar ao Congresso Nacional o 
projecto de lei que prevê a venda da estatal, já está assinalada 
a realização de uma das mais fortes paralisações na história do 
sector”, afirmou Deyvid Bacelar, coordenador geral da (FUP), 
citado em comunicado.

Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos 

nossos serviços, contamos consigo em 2022. 

Nestas festas Ganhe 10%  de desconto ao anunciar 
nos jornais da Sociedade do Notícias para o Natal 

e o fim de Ano Aproveite já.

Campanha válida para estâncias turísticas 
e de restauração.

Contacte-nos pelo:  +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

O 
DIRECTOR do Centro 
de Controlo e Pre-
venção de Doenças da 
União Africana (Áfri-
ca CDC) disse ontem 

que o continente ultrapassou a 
fasquia dos 10% de vacinação, 
mantendo a meta de 70% para 
2022. 

“Temos 445,9 milhões de 
doses entregues no continente, 
das quais 334,7 milhões foram 
administradas, o que repre-
senta 72,8%, e temos 10,8% 
da nossa população comple-
tamente vacinada”, disse John 
Nkengasong durante a habi-
tual conferência de imprensa 
semanal para dar conta da si-
tuação da pandemia no conti-
nente.

“Em Marrocos há 62% de 
pessoas totalmente imuni-

MANTENDO A META DE 70% PARA 2022

África ultrapassa 10% 
na taxa de vacinação

chegar aos 10%”, mas é preciso 
“uma campanha massiva em 
todos os países”.

Na conferência de impren-
sa, John Nkengasong disse que 
a Ómicron era preocupante 
pela sua alta transmissibilida-
de, mas considerou que a se-
veridade da doença é menor do 
que da variante Delta.

“Segundo dados da África 
do Sul, a Ómicron é 70 a 80% 
menos severa  do que a Delta, 
ainda que a transmissibilida-
de seja muito alta. Ninguém 
que tenha recebido a vacina 
da Johnson & Johnson morreu 
da variante Ómicron, e isso é 
muito encorajador”, afirmou.

Até agora, 22 países afri-
canos reportaram casos desta 
variante, o que representa um 
aumento de seis países desde 

a semana passada e que mos-
tra que “claramente a Ómicron 
está a espalhar-se muito de-
pressa”, disse Nkengasong.

Olhando para a evolução 
da pandemia no continente, 
o director do África CDC dis-
se que já houve 9,2 milhões de
casos reportados desde o início
da pandemia, que resultaram
na morte de 226 mil pessoas,
o que representa 4,2% do total
mundial.

“Desde a última semana 
foram registados 253 mil no-
vos casos, representando um 
aumento de 21%, o número 
de mortes foi de 1.136, um au-
mento de 14% desde a semana 
anterior, quando foram regis-
tadas 976 mortes”, apontou o 
responsável. (LUSA)zadas, no Egipto são 17%, na 

África do Sul 26% e na Argélia 
são 22”, apontou o responsá-
vel, notando que “face à meta 

de 70% no final de 2022”, es-
tão a ser feitos “progressos ao 

África mantém a meta de vacinar 70% para 2022
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O ENVIADO especial dos Estados Unidos na Líbia, 
Richard Norland, pediu na quarta-feira às autori-
dades locais para que superem os obstáculos que 
levaram a comissão eleitoral a adiar as eleições pre-
sidenciais que tinham sido marcadas para hoje. 

Norland insiste que a aprovação das candidatu-
ras deve ser esclarecida e finalizada e lembrou aos 
responsáveis políticos e judiciais que a resolução 
dos problemas eleitorais deve ser a sua prioridade, 
já que se trata do “desejo de todos os líbios”.

O diplomata norte-americano também pediu 
a todas as partes envolvidas para neutralizarem o 
clima de tensão e de iminência de um grave confli-
to que paira sobre Trípoli e sobre outras cidades do 
país, sublinhando que “este não é o momento para 
tomar medidas unilaterais ou ordenar destacamen-
tos armados”, avisando sobre os riscos de uma “es-
calada de violência para a segurança dos cidadãos”.

A Alta Comissão Nacional Eleitoral (HNEC) líbia 
propôs na quarta-feira ao Parlamento o adiamento 
das eleições devido ao conflito entre o poder polí-
tico e o judiciário sobre a Lei Eleitoral e as condi-
ções exigidas para o registo de candidatos, o que é 

visto como um golpe no processo de reconciliação 
promovido pela ONU. “Após a concertação com 
o parlamento, a Alta Comissão Eleitoral propõe o
adiamento da primeira volta da eleição presiden-
cial para 24 de Janeiro de 2022. O parlamento será
responsável por adoptar medidas necessárias para
resolver os obstáculos ao processo eleitoral”, anun-
ciou o órgão, num comunicado de imprensa.

A comissão eleitoral do país dissolveu os comi-
tés eleitorais na terça-feira e nunca publicou, em 
conformidade com os trâmites previstos, uma lista 
final dos candidatos presidenciais.

As incertezas quanto à realização do escrutínio 
na data marcada aumentaram no final de Novem-
bro, depois de a comissão eleitoral ter rejeitado as 
candidaturas de Seif al-Islam - filho e alegado su-
cessor de Muammar Kadhafi, deposto em 2011 - do 
marechal Khalifa Haftar - líder das milícias do leste 
e homem forte do país - e do primeiro-ministro in-
terino, Abdul Hamid Dbeibah. 

Os três recorreram da decisão e foram reinte-
grados como candidatos por diferentes tribunais. 
- (LUSA)

UMA investigação da Comissão de Verdade e Re-
conciliação do Burundi (TRC, na sigla em inglês) 
concluiu que os assassínios cometidos no Burundi 
em 1972 e 1973 podem ser considerados um “geno-
cídio” contra o grupo étnico hutu.

Trata-se de acções cometidas pelas forças de 
segurança e outras instituições leais ao governo de 
então. As conclusões foram apresentadas esta se-
mana no Parlamento do Burundi e divulgadas on-
tem pela imprensa local.

“Segundo o nosso estudo, todas as instituições 
do Estado, desde o Presidente da República aos po-
líticos locais, o partido UPRONA (então no poder), 
a justiça e o exército participaram e facilitaram as 
prisões e assassínios de hutus”, disse o presidente 
da TRC, Pierre Claver Ndayicariye.

A comissão desenterrou os restos mortais de 
19.897 pessoas atirados para 691 valas comuns das 
1.900 já identificadas até agora em dez províncias do 
país. “As valas comuns estão entre os sinais inegá-
veis que confirmam que o poder da época planeou 
e executou os massacres contra nacionais do grupo 
étnico hutu em 1972-1973”, disse Ndayicariye.

A TRC também reconheceu que, além dos as-
sassínios generalizados contra os hutus, houve cri-
mes contra a humanidade que “custaram a vida de 
alguns tutsis”. Abel Gashatsi, deputado do partido 

UPRONA, negou qualquer responsabilidade do seu 
partido nos massacres de 1972-1973.

Segundo o deputado, o país era então adminis-
trado por um Conselho de Segurança e pelo Presi-
dente da República, Michel Micombero.

“Não se realizou nenhuma reunião do parti-
do UPRONA como formação política para planear 
e executar esses crimes. Portanto, a TCR não pode 
culpar o nosso partido político”, alegou Gashatsi.

Durante o período colonial, as administrações 
alemã e belga separaram a população do Burundi 
em dois grupos: tutsis (15% da população e com 
acesso às esferas políticas e educação formal) e hu-
tus (camponeses relegados para segundo plano).

Essas diferenças geraram tensões que, após a 
independência do Burundi em 1962, resultaram em 
várias ondas de violência.

O TRC foi criado em Maio de 2014 para inves-
tigar os conflitos inter-étnicos que abalaram o pe-
queno país africano desde a independência, a 1 de 
Julho de 1962, até à assinatura do cessar-fogo com 
o último grupo rebelde a 4 de Dezembro de 2008.

No entanto, uma nova lei, aprovada pelo Parla-
mento do Burundi em Outubro de 2018, estendeu 
o mandato da Comissão da Verdade e Reconciliação 
por quatro anos para cobrir também o período colo-
nial desde 1885. - (LUSA)

PRESIDENCIAIS NA LÍBIA

CRISE NO AFEGANISTÃO 

EUA pedem aos líderes para 
superarem divergências

China alerta que caos multiplica ameaças terroristas

Governo do Burundi cometeu 
genocídio em 1972-1973

O VICE-MINISTRO dos Negócios Es-
trangeiros chinês, Wu Jianghao, adver-
tiu ontem que grupos terroristas como 
o Estado Islâmico e a Al-Qaida estão a
aproveitar o caos no Afeganistão para
reforçar a sua presença e pediu união e
cooperação à comunidade internacio-
nal.

Wu, que interveio em Beijing na 
inauguração do II Semanário Interna-
cional Contraterrorismo, argumentou 
que em 2021 – ano em que os Estados 

Unidos retiraram as tropas do país e os 
talibãs retomaram o poder – a situação 
no Afeganistão “alterou-se drastica-
mente”, informou a agência oficial Xi-
nhua.

“As novas ameaças e desafios no 
campo do anti-terrorismo requerem 
níveis de vigilância. As forças terroristas 
estão a aproveitar as novas tecnologias 
emergentes. O uso do ciberespaço enco-
bre e dificulta a detecção da actividade 
terrorista e aproximou-a do crime orga-

nizado”, afirmou.
O alto funcionário também mencio-

nou a suposta presença no Afeganistão 
do grupo secessionista Movimento do 
Turquestão Oriental (ETIM na sigla em 
inglês) e exortou todos os países a re-
conhecerem “plenamente a natureza 
terrorista e violenta” desta organização 
e a colaborar com a China para a sua er-
radicação.

“Devido a interesses políticos, al-
guns países decidiram limpar o nome do 

ETIM, reconhecida como organização 
terrorista pelo Conselho de Segurança 
das Nações Unidas”, disse o diplomata.

Beijing associa os conflitos surgidos 
nos anos recentes na região do nordeste 
de Xinjiang, junto à fronteira com o Afe-
ganistão e onde se concentra a minoria 
étnica muçulmana Uigur, com grupos 
como o ETIM, que para as autoridades 
chinesas estão sob influência ‘jihadista’.

O vice-ministro chinês apelou à 
comunidade internacional para que 

conceda a devida importância à função 
central das Nações Unidas, ao reforço 
das capacidades dos países em desen-
volvimento, para abordar os sintomas e 
as causas profundas e encarar as novas 
ameaças e ideologias terroristas.

O seminário contou com a presença, 
em formato virtual, de peritos, acadé-
micos e representantes das agências de 
combate ao terrorismo de 17 países, in-
cluindo Rússia, Estados Unidos, França, 
Paquistão e Afeganistão.- (LUSA)
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