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Tempestade “Ana”
destrói no Centro e Norte

A

S províncias de Nampula, Zambézia, Niassa, Sofala, Manica e
Tete sofreram ontem
ventos fortes e chuvas
intensas, causados pela passagem da tempestade tropical
Ana, vinda do Madagáscar.
Segundo um comunicado
do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), a tempestade “Ana” reduziu de intensidade, passando a depressão
tropical, com epicentro próximo à costa do distrito de Angoche, causando chuvas acima de 200 milímetros, ventos
fortes até 100 quilómetros/
hora e rajadas de 130 quilómetros por hora.
As chuvas e ventos fortes
fustigaram todos os distritos
da província de Nampula e
Zambézia, alguns de Sofala e
com previsão de ter afectado
todos os distritos de Manica e
Tete.
Relatos vindos da província de Nampula indicam
a destruição de casas, escolas e hospitais como rescaldo
preliminar da passagem de
“Ana” pelos distritos de Liúpo, Memba, Larde e Mogovolas, de acordo com dados
preliminares partilhados pelo
Comité Operativo de Emergência (COE).
De acordo com a directora

“Ana” na sua passagem pelo Centro e Norte do país

dos Serviços Sociais de Nampula, Munira Abdou, à margem da 1.ª reunião do COE, a
“Ana” destruiu igualmente
outras infra-estruturas so-

cioeconómicas públicas e privadas nos distritos de Moma
e Larde, a sul da província de
Nampula.
Em Nacala-Porto, o re-

gisto aponta que 750 famílias
ficaram desprovidas da corrente eléctrica e outras 15 viram as suas casas a desabar na
sequência da chuva e ventos

fortes.
Os efeitos da “Ana” fizeram-se sentir também em todos os distritos da província da
Zambézia, com o rio Licungo a
ficar com o caudal muito alto,
à jusante, tornando intransitáveis os troços rodoviários
que ligam Mocuba-Lugela,
Mocuba-Mocubela e Mulumbo-Milange, segundo o
boletim diário da Direcção
Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (DNGRH).
Perante este cenário, a
DNRGH, administrações regionais de águas e o INAM
apelam às populações que
residem em zonas baixas
e ribeirinhas para retirada
imediata para áreas seguras.
As autoridades prevêm
que cerca de 600 mil pessoas
das províncias de Nampula,
Zambézia, Niassa, Tete e
Sofala possam ser afectadas
pelos efeitos da “Ana”.
Face a esta situação, o
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de
Desastre (INGD) mobilizou
meios e apoio humanitário. Luísa Meque, presidente do INGD, referiu que
uma equipa multissectorial
de nível central deslocou-se
às províncias visadas para
apoiar as famílias em situação
de risco.

NOS PRÓXIMOS QUATRO MESES

Saúde prevê vacinar cinco milhões de pessoas
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A SAÚDE prevê vacinar
contra a Covid-19 mais de
cinco milhões de pessoas,
nos próximos quatro meses,
o que elevará a cobertura
nacional de 90 por cento
dos elegíveis.
A informação foi partilhada por Quinhas Fernandes, director nacional de
Saúde Pública, no Ministério da Saúde, falando do actual processo de imunização contra esta doença, que
decorre à escala nacional.
A iniciativa faz parte
da materialização do plano
nacional de vacinação que
prevê a imunização completa de 17 milhões de indivíduos, em todo o país.
Em Moçambique, o processo de vacinação contra a
Covid-19 iniciou em Março de 2021. De lá até então,
acima de 10.7 milhões de
pessoas já tomaram imunizante contra esta enfermidade.
Destes, mais de nove
milhões completaram o ciclo vacinal primário, isto é,
tiveram as duas doses reco-

mendadas ou a dose única,
para o caso da vacina da
Johnson & Johnson, o equivalente a taxa de vacinação
nacional de quase 60 por
cento.
De momento, a Saúde
está a vacinar todos os indivíduos com idade igual ou
superior a 18 anos e apela os
abrangidos que não tenham
sido vacinados para que se
desloquem a qualquer posto de vacinação mais próximo a fim de tomar o imunizante.
Este processo decorre
em simultâneo com a administração da dose de reforço
para os grupos populacionais considerados de alto
risco para a contaminação
da Covid-19 que tenham
completado a vacinação há
mais de seis meses.
Nesta fase, serão imunizados os profissionais de
saúde com idades entre 30
e 45 anos, idosos residentes
em lares de acolhimento,
doentes imunodeprimidos
ou em terapia imunodepressora.

Profissionais de saúde, idosos e pessoas com doenças imunodepressoras são prioritários para a toma

Segue depois idosos com
a idade igual ou superior a
60 anos vivendo em zonas
urbanas e, por último, pessoas desta faixa residentes
em áreas rurais.
Segundo Fernandes, a
dose de reforço está a ser
administrada nos postos de

Instalação de máquinas
fiscais concluída este ano
Chuva ameaça inundar
bairros da cidade da Beira

vacinação previamente instalados e através de brigadas
móveis. Assim, os elegíveis
devem se dirigir aos mesmos locais onde receberam
a primeira e/ou a segunda dose e caso estejam fora
deste sítios, podem tomar a
vacina no posto de imuni-

zação mais próximo.
“Este processo é dinâmico. Nos próximos dias
continuaremos a providenciar informação adicional,
de modo que a administração da dose de reforço
decorra sem sobressaltos”,
sublinhou Fernandes.

l

ELECTRICIDADE

Governo defende celeridade
na aprovação da nova lei
O GOVERNO defende maior celeridade na
aprovação da nova Lei de electricidade, com o
objectivo de incentivar a participação do empresariado nacional no desenvolvimento de infra-estruturas eléctricas.
Em Setembro último, o Conselho de Ministros aprovou a revisão da Lei de eletricidade para
adequá-la aos novos desafios, abrindo espaço
para a adopção de todo o tipo de fontes energéticas para que se atinja o acesso universal no país.
Entretanto, para que a nova lei entre em vigor, carece ainda da aprovação pela Assembleia
da República.
Fonte do Ministério dos Recursos Minerais
e Energia, em declarações ontem ao “Notícias”,
explicou que a Lei de eletricidade em vigor data
de 1997, facto que, por si só, já justifica a adequação a novas realidades do país e da região.
Disse ainda que o novo instrumento aplica-se à produção, armazenamento, transporte,
distribuição e comercialização de energia eléctrica no país, bem como sua exportação e importação, explicando que ela procura reflectir
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Três troços com trânsito
condicionado em Tete
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fica em casa.

aspectos que surgiram como resultado da evolução da indústria a nível global.
De referir que, esta pretensão foi também
defendida na sexta-feira, no posto administrativo de Mitande, província do Niassa, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.
“Consideramos crucial a aprovação de uma
nova Lei de electricidade de modo a induzir dinâmica no mercado energético”, afirmou, na
ocasião, o Chefe do Estado.
Para o Presidente Filipe Nyusi, as sinergias
entre os sectores público e o privado vão permitir
que o Estado moçambicano alcance o objectivo
de acesso universal à energia, levando a luz para
todos os lares moçambicanos.
“Até finais de Dezembro de 2021, tínhamos
44% da população com acesso à electricidade e
o objectivo é atingir 64% até 2024”, afirmou o
Chefe do Estado moçambicano.
Recorde-se que, os ensaios para a revisão da
Lei de electricidade em Moçambique tiveram
início em 2011, quando foi lançado um estudo de
diagnóstico das matérias a serem revistas.

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Declarante diz ter recebido
37.5 milhões da ré Ângela Leão
HÉLIO FILIMONE
O DECLARANTE Miguel Alberty,
da empresa Mozago, afirmou ontem em tribunal ter sido pago um
total de 37.5 milhões de meticais
pela prestação de serviços imobiliários a favor da ré Ângela Leão,
esposa do co-réu Gregorio Leão,
antigo Director-geral do SISE.
Segundo explicou, deste valor, pouco mais de 15 milhões
foram pagos directamente à sua
empresa pela ré Ângela Leão e
acima de 20 milhões de meticais disponibilizados através de
transferências bancárias efectuadas pela empresa M Moçambique Construções, do réu
Fabião Mabunda. O declarante
revelou que o montante serviu
para pagar obras de construção
e acabamentos de uma moradia
da ré, localizada no bairro da Matola-Rio, no município de Boane,
província de Maputo.
Esclareceu ainda que as facturas dos trabalhos que a Mozago
prestou eram fornecidas pelos
co-réus Ângela Leão e Fabião
Mabunda. Aliás, disse que nunca
chegou a perceber por qual razão
os pagamentos eram feitos por
um outro empreiteiro.
“Contudo, fomos informados sem qualquer justificação
que tínhamos de abandonar a
obra, o que nos encontrou de
surpresa visto que no terreno estávamos com 40 trabalhadores.
Nessa altura, tínhamos material
de pouco mais de um milhão de
meticais que até hoje não fomos
pagos”, explicou o declarante,
sublinhando ter valor em falta
por receber da ré Ângela Leão
pelos trabalhos realizados.
Entretanto, ontem estava
ainda prevista a audição do declarante Márcio Ferreira, o que
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ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

30,00MT

Depressão tropical leva
LAM a cancelar voos

SERNIC indicia três
indivíduos por crime de rapto

A EMPRESA Linhas Aéreas de Moçambique (LAM),
SA cancelou os voos de ontem, 24 de Janeiro, para a
região norte do país e algumas cidades da zona Centro, devido aos efeitos da depressão tropical, caracterizada por chuva intensa e ventos fortes. A suspensão
dos voos abrangeu destinos como Nampula, Nacala e
Pemba, no Norte do país, e Quelimane, Tete e Chimoio,
no Centro. Num comunicado, a companhia assegurou
que todos os passageiros foram e estão a ser informados
da decisão. A LAM informa ainda que fará as actualizações, conforme for obtendo informações sobre a incidência e evolução da depressão tropical.

O SERVIÇO Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na província de Maputo deteve três indivíduos,
na localidade de Maivene, distrito da Manhiça, acusados de sequestro. O acto, frustrado, tinha como
alvo um cidadão de nacionalidade moçambicana,
criador de gado bovino e produtor de cana-sacarina.
Os indiciados foram apresentados ontem na cidade
da Matola, pelo porta-voz e inspector do SERNIC,
Henrique Mendes, que avançou que os indivíduos
pertencem a uma quadrilha que tem seu desdobramento entre a África do Sul e Moçambique.

não foi possível porque o mesmo
reside em Portugal, há mais de
um ano.
O tribunal disse ainda que
não conseguia localizar a declarante Caice Duarte Salé, esposa
do réu António Carlos do Rosário. Aliás, o juiz revelou que
não está a conseguir localizar
para poder notificar alguns dos
declarantes que estabeleceram
relações de negócio com a ré
Ângela Leão, tendo muitos deles
deixado o país. Por essa razão, o
tribunal apresentou o reajuste do
calendário para dar seguimento
as audições.
É assim que hoje serão ouvidos Elcy Venichand e Glória
Simione. Na quinta-feira será
Eugénia Mapandzene, Carlos
Malate e Eduardo Magaia, para
na sexta-feira seguir-se Tomás
Mabjaia, Gilberto Mabjaia e Salomão Mabjaia.
O antigo Ministro das Pescas,
Victor Borges, será ouvido no dia
31 do mês em curso juntamente
com Filipe Silvestre. Para o dia 1
PUBLICIDADE

de Fevereiro está agendada a audição de Carolina Piedade e Naldo Manjate.
O tribunal vai ouvir no dia 10
de Fevereiro o antigo Ministro do
Interior, Alberto Mondlane, e no
dia 11 o Ministro da Economia e
Finanças, Adriano Maleiane.
Dia 14 será ouvido Mohamed
Fakih por videoconferência, uma
vez que se encontra na Argélia.
As audições dos declarantes encerra no dia 17 de Fevereiro com
o antigo Presidente da República,
Armando Guebuza.
Para os dias 7 e 8 estavam
agendadas audições que o tribunal resolveu antecipá-las, razão
pela qual o juiz alertou aos intervenientes processuais para aproveitarem esboçar as alegações
finais. Conforme justificou Efigênio Baptista, não haverá outro
momento para tal exercício, daí
que uma vez terminada a audição dos declarantes seguir-se-á
a apresentação das alegações finais para depois marcar a data da
leitura da sentença.
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Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022

Chibuto aposta na produção
de culturas resilientes à seca
fruta que é vendida a preço
mínimo de 35 meticais cada.
Os principais mercados são
os distritos de Chibuto, Bilene e Xai-Xai, na província de
Gaza e províncias de Maputo e
Inhambane.
Samuel Zatitas, um dos
maiores produtores de ananás
e residente na localidade de
Hati-Hati, disse ter começado
a desenvolver esta actividade em 2011, quando adquiriu

ANA SEUANE

O

DISTRITO de Chibuto, província de Gaza,
aposta na produção
de ananás como uma
das soluções para
contornar os efeitos da seca e
das mudanças climáticas.
A cultura do ananás é considerada de rendimento, pois
muitos produtores que vivem
em zonas semi-áridas conseguem o seu sustento através
da sua comercialização.
Segundo o director do Serviço Distrital de Actividades
Económicas (SDAE) de Chibuto, Milagre Simbine, o posto
administrativo de Changanine, conta com 100 hectares,
onde os camponeses produzem ananás e conseguem
colher 10 mil unidades desta

notícias
&

Tenho colhido 30 mil unidades que chegam a pesar cinco
quilogramas cada. Vendo três
unidades a 100 meticais aos
consumidores da cidade de
Chibuto ou 35 a 50 meticais
uma fruta no campo de produção, o que me rende mais
de 200 mil meticais no período de 12 meses”, explicou o
produtor.
Samuel Zatitas, que trabalhou na África do Sul durante

Samuel Zatitas, produtor de ananás

distrito de Bilene, existem algumas
empresas indianas que também
têm comprado o produto a 40 meticais o quilograma para exportar.
Houve tentativa de baixar o preço
devido à vários factores como é o
caso da qualidade da castanha, pois
de acordo com o responsável do

des a respeitarem as condições que
determinam a aplicação do preço,
particularmente a época da colheita e a conservação deste produto
em locais secos”, explicou a fonte.
Por seu turno, Samuel Zatitas
produtor na localidade de Hati-Hati, deu a conhecer que conta

Milagre Simbine
SDAE em Chibuto, alguns produtores colhem a castanha de caju antes
de atingir a maturação, o que afecta

a sua qualidade, influenciando negativamente a venda.
“Temos apelado as comunida-

com quatro hectares de cajueiros
onde em 2021 plantou 100 mudas
sendo que para garantir o bom desenvolvimento tem usado 20 litros
de água uma vez por semana em
cada plântula.
Zatitas disse não ter conseguido pulverizar os seus cajueiros,
porque o extensionista em serviço
naquela comunidade rural não tem
bomba para o efeito. “Viajar de Chibuto até Hati-Hati requer elevados
custos. Suponho que não seja vantajoso deslocar uma equipa só para
tratar minhas árvores”, lamentou o
interlocutor. Sem avançar a quantidade que produz em cada campanha, o produtor fez saber que tem
vendido a castanha na sede distrital
de Chibuto a preços que variam de
42 a 50 meticais o quilograma, uma
vez que é da melhor qualidade.
De referir que, o distrito conta
com dois viveiros para a produção
de mudas de cajueiros. Na campanha passada aquela parcela do país
produziu 4.356 toneladas de castanha de caju de um plano de 5 mil,
onde vendeu 3.580 toneladas que
resultaram em 197 milhões e 957
mil meticais.

A ÉPOCA chuvosa está a preocupar os residentes e produtores de ananás no distrito de Chibuto, pois tem trazido resultados
devastadores no seio de muitos camponeses.
O director do Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE) de Chibuto,
Milagre Simbine, explicou que os produtores estão a ser mobilizados a prepararem as áreas agrícolas e semearem o mais
rápido possível para que mesmo que se
registem inundações, as culturas estejam
na fase de maturação para minimizar os
danos e se garantir a segurança alimentar
dos afectados.
Segundo Simbine, na primeira época da campanha agrícola passada, 21.016
hectares com culturas diversas foram
destruídos pelas cheias, afectando 19.308
camponeses, o que influenciou de forma
negativa toda a campanha, pois havia sido

programada a colheita de 460.980 toneladas de diferentes produtos em 105.087
hectares, tendo-se conseguido 351 mil
toneladas, numa área de 81 mil hectares.
A safra foi também caracterizada pelo
registo de doenças e pragas como tuta,
ratos, lesmas e lagarta do funil do milho
entre outras, que destruíram aproximadamente 6 mil hectares.
Samuel Zatitas, um dos produtores
de ananás, conta que quando chove torrencialmente, enquanto a fruta está na
fase da maturação, parte da sua produção
tem apodrecido, porque as vias de acesso
ficam intransitáveis para o escoamento do
produto, o que compromete a circulação
de pessoas e bens para diferentes pontos
do distrito e de outras zonas da província.
António Sitoe, que pratica agricultura na zona de cinturão verde, disse que
as inundações que afectaram a sua ma-

chamba contribuíram para a demora no
lançamento das sementes, o que levou
a fraca produção de feijão, para além do
milho dizimado pela lagarta do funil, cujo
combate é difícil devido ao elevado custo
de insecticidas usados para o seu controlo.
No entanto, o chefe do posto administrativo de Changanine, Simão Dzimba,
disse que quando chove aquela comunidade fica isolada, pois o solo é argiloso.
“Se tivéssemos uma ponte sobre o rio
Changane para ligar os postos administrativos de Changanine e Macuácua no distrito de Mandlakazi, teríamos o problema
resolvido, o que beneficiaria também a
população das províncias de Inhambane
e Maputo”, perspectivou o entrevistado,
explicando que no período em que as estradas são intransitáveis o governo gasta
muito dinheiro para transportar pessoas e
bens usando embarcações.

Surto de theileriose
afecta gado bovino

Maniquinique consome
água imprópria

Chefe do posto administrativo, Ana Mondlane
ALGUMAS comunidades do distrito de Chibuto consomem água
imprópria devido à insuficiência e
avaria de fontes de abastecimento
do preciso líquido.
Rafael Saia, residente na localidade de Maniquinique, posto
administrativo-sede de Chibuto,
disse que o furo com bomba manual que existe na zona fornece
água salobre, o que obriga as pessoas a recorrem ao rio Limpopo,
onde além de arriscar a sua vida
por causa de crocodilos, também
partilham o mesmo líquido com o
gado bovino.
A chefe daquele posto, Ana
Mondlane, disse que a situação de
água naquela comunidade é preocupante, pois o consumo deste
líquido que é fornecido através de
fontes alternativas, rio e lagoas,
quando não tratado contribui para
o aumento de casos de diarreias,
agravado pelos problemas de sa-

nove anos, revelou que com
esta actividade, para além de
construir uma casa convencional, ajuda a custear as despesas de formação dos filhos,
no ensino técnico-profissional e superior, pois isso acarreta muitos custos. “O que
fiz no tempo em que estive
naquele país não se compara
com as realizações que consegui agora com a produção de
ananás”, disse a fonte.

Produtores preocupados
com a época chuvosa

Fomento da castanha de caju
O DISTRITO de Chibuto prevê
produzir na presente campanha
agrícola 2021-2022 mais de 5 mil
toneladas de castanha de caju. Para
o efeito foram tratados 96.785 cajueiros contra 100 mil planificados.
De acordo com o director do
Serviço Distrital de Actividades
Económicas (SDAE) de Chibuto,
Milagre Simbine, se não chover
muito, nem se registar ventos fortes, a expectativa é do incremento
da produção e comercialização da
castanha.
Simbine disse ainda que para
o período 2021-2022, espera-se a
substituição de 1.200 copas de cajueiros velhos através de plantio
de 35 mil mudas. “O distrito conta
ainda com 375 cajueiros destinados
à produção da semente. O outro
factor que pode contribuir para o
sucesso das próximas campanhas
relaciona-se com o plantio de 55
mil 770 árvores nos postos administrativos de Godide, Changanine
e Alto Changane beneficiando mil
588 produtores”, informou a fonte.
Milagre Simbine disse que para
além da fábrica de processamento
da castanha de caju que opera no

10 mil socas desta cultura no
distrito de Gorongosa, província de Sofala, tendo na altura plantado em um hectare,
espaço que foi aumentando ao
longo do tempo. Neste momento conta com seis hectares, área que tem expandido
usando rebentos.
“Nunca mais comprei
plântulas e nem precisarei.
Ultimamente
comercializo
as socas para outras pessoas.

a Parceria
m
U

neamento do meio. Segundo a dirigente, há famílias que constroem
latrinas tradicionais que facilmente se estragam quando chove e
optam em fecalismo a céu aberto
nos arredores das suas casas, mas
quando a água fica estagnada usam
para o consumo humano. “Temos
sensibilizado a população para
edificar latrinas melhoradas e ferver este líquido antes do consumo.
Também distribuímos o produto
Certeza às pessoas mais desfavorecidas para purificação da água”,
afirmou Ana Mondlane, tendo
destacado a localidade de Kanhavane, onde das 12 bombas manuais
existentes, apenas três é que estão
operacionais.
Uma vez que as avarias não são
as mesmas, a chefe da localidade
adiantou que estão a ser feitas diligências para que se aproveitem
peças não danificadas de bombas-manuais para consertar outras. A

carência de água é também vivida
no posto administrativo de Changanine. Para o líder comunitário
de Marhila, Francisco Machava,
o que dificulta o acesso ao líquido
é a insuficiência de fontes aliada à
dispersão da população. “Alguém
pode ir em busca de água as seis
para voltar às 12 horas”, lamentou
a fonte.
Por seu turno, o chefe do posto, Simão Dzimba, disse que algumas famílias, principalmente da
localidade de Hati-Hati, chegam a
percorrer 10 a 15 quilómetros para
a obtenção de água.
De um total de 79 fontes existentes naquele ponto do país,
Dzimba afirma que são necessárias
outras 79 para responder na totalidade as necessidades da população de Changanine. Por sua vez,
o director do Serviço Distrital de
Planeamento e Infra-Estruturas de
Chibuto, Pascoal Gemo, fez saber
que actualmente a cobertura de
abastecimento do precioso líquido, situa-se em 85 por cento de
um universo de mais de 222 mil
habitantes, segundo o censo de
2017, mas prevalece a situação das
distâncias que a população percorre. De acordo com Gemo, em 2021
foi construído em Cambanhane,
um sistema de água com capacidade de 20 mil litros que abastece
500 famílias. Para além destas,
outras 200 e um número não especificado de gado vão se beneficiar
de um novo sistema recentemente concluído em Chimbudjane, na
localidade de Pfunguani. Ainda
no âmbito da extensão da rede de
provisão destes serviços, Gemo

explicou que há um furo que está
a ser transformado em um sistema
para ter uma capacidade de armazenar aproximadamente 30 mil litros de água. Outros cinco já foram
concluídos, nas comunidades de
Chihenhe, Godide, Malehice, Meboi e Nwavaquene.
“Neste momento existe no
distrito uma obra de construção
de um sistema de água que está
paralisada devido à insuficiência
de fundos. O plano era de edificar
duas infra-estruturas avaliadas em
mais de 3 milhões de meticais, mas
o empreiteiro executou a primeira
até aos 80 por cento”, informou
Gemo. Para Pascoal Gemo, o que
compromete a recuperação das
fontes inoperacionais é falta de alguns acessórios a nível do mercado
local, sobretudo as ditas “bombas
azuis”.
Actualmente, o distrito conta
com mais de 50 furos avariados,
mas segundo o interlocutor, a instituição está a trabalhar com um
parceiro que participou na construção de algumas infra-estruturas no sentido de procurar as peças
em causa. “Temos um parceiro que
aloca um mecânico em cada posto administrativo para capacitar
alguns membros da comunidade
em técnicas de reparação destas
infra-estruturas sociais”, referiu
Pascoal Gemo.
De um modo geral, o distrito
de Chibuto conta com 360 fontes
de abastecimento de água, das
quais 144 sistemas entre públicos e
privados, e três represas onde uma
carece de reabilitação por encontrar-se assoreada.

ALGUNS criadores de gado
bovino do distrito de Chibuto estão sem motivação
para continuarem com a actividade pecuária devido ao
surto de theileriose, que em
2021 afectou 600 bovinos.
Mário Machava, criador
de gado, conta que das 25
cabeças que tinha, somente ficou com um animal,
pois os outros morreram por
causa desta doença. “Nem
quero ver o bovino que restou, porque sei que a qualquer momento pode morrer”, depreciou a fonte.
Por seu turno, Alberto
Quetchane também criador
na localidade de Maniquinique, disse contar actualmente com apenas 12 cabeças das 45 que tinha. Já teve
seis juntas de bois que usava
para a preparação de cam-

pos de produção, mas ficou
apenas com um bovino.
Entretanto, o director
do Serviço Distrital de Actividades Económicas de
Chibuto, Milagre Simbine,
disse que o governo tem estado a envidar esforços no
sentido de colocar à disposição as drogas para o controlo das carraças, vectores
de doenças particularmente
a theileriose, sobretudo na
época chuvosa.
Apesar dos preços serem
elevados no mercado para
aquisição de drogas, num
valor que varia de mil e 550
a mil e 600 meticais o litro,
Simbine disse que os criadores tem sido aconselhados a

venderem parte dos animais
como galinhas e cabritos no
sentido de conseguirem dinheiro para comprar os medicamentos e posterior tratamento dos bovinos.
“As comunidades devem
realizar
frequentemente
os banhos carracicidas de
modo a salvaguardar a saúde
dos animais. Para garantir
a sanidade, Chibuto conta
com 17 tanques caracicídas e
96 corredores de tratamento”, disse o interlocutor,
acrescentando que a circulação é também problema
que coloca o gado em risco
porque alguns proprietários
têm levado os seus animais
de um lugar para o outro

sem observarem as regras de
sua movimentação, o que de
certa maneira contribui para
a contaminação entre as espécies.
Entretanto, em 2021, o
sector da pecuária em Chibuto vacinou 69.782 cabeças contra doenças obrigatórias, tendo registado uma
redução quando comparado
com o ano 2020, onde foram
imunizados 72.208 animais.
O distrito de Chibuto
tem registado avanços no
que diz respeito ao melhoramento genético de bovinos, mercê à colaboração do
sector privado, particularmente de uma empresa que
tem disponibilizado touros
às comunidades para o efeito. Neste momento, segundo Milagre Simbine, 50 por
cento de bovinos a nível daquele ponto do país é misto.
Como resultado deste
esforço, um dos criadores
da localidade de Hati-Hati, posto administrativo de
Changanine, Samuel Zatitas, disse que conta actualmente com 36 cabeças
de raças melhoradas. “Pedi
emprestado um touro por
três anos. Cruzou com as
fêmeas da espécie landim
gerando bovinos mistos,
que por sua vez originam
animais de qualidade”, explicou Zatitas.
No entanto, para além de
96.540 bovinos, o distrito
de Chibuto conta ainda com
um efectivo de 28.085 ovinos, 43 mil caprinos, 5 mil
suínos, 150 mil galinhas,
8.591 patos, 3643 asininos e
8 cavalos.

Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes,
continue a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular
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VIAS DE ACESSO EM BOANE

Município preparado
para responder
à época chuvosa

O

CONSELHO Municipal
da Vila de Boane está
preparado para reparar
infra-estruturas
como vias de acesso e
drenagens se se degradarem em
consequência da precipitação
abundante nesta época chuvosa. Segundo o vereador de
Infra-estruturas no Município
de Boane, Augusto Mambero,
a autarquia tem equipamentos
prontos e tem estado a trabalhar
em coordenação com o Instituto
Nacional de Gestão do Risco de
Desastres (INGD) para minorar o
sofrimento dos munícipes.
“Como exemplo, posso dizer
que logo que tivemos o drift de
Mazambanine submerso começámos a intervir numa estrada
alternativa”, disse. O grande
desafio será a área de estradas
por causa da natureza dos solos,
que ficam totalmente argilosos em tempo de chuvas. Uma
precipitação de 10 mm já causa
problemas de acesso às zonas residenciais. A autarquia de Boane
tem plano de melhorar 45 km de
estradas, sendo que os trabalhos
estão em curso desde o ano passado. Depois de interrupção por
avaria de alguns equipamentos,
os trabalhos recomeçaram e estão a decorrer normalmente.
“Como município, já começámos a abrir valas para escoar as
águas para uma baixa com acesso ao rio Umbelúzi, próximo do
Belo Horizonte. Visitámos estes
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CIDADE DE MAPUTO

Cresce arrecadação
de receitas na Matola
O MUNICÍPIO da Matola, na província de
Maputo, tem vindo a registar aumento de
receitas. Segundo o presidente do Conselho
Municipal, Calisto Cossa, que falava ontem
no lançamento das celebrações dos 50 anos
da elevação da Matola à categoria de cidade,
actualmente são arrecadados por ano 600
milhões meticais, contra pouco mais de 170
milhões de 2014 .
Cossa indicou que, mercê da contribuição dos munícipes, as despesas de funcionamento são garantidas por receitas próprias.
Reconheceu que a Matola comemora
50 anos de elevação à categoria de cidade
perante desafios de inundações em bairros
como Liberdade, Fomento, Nkobe, Machava Km15, Bunhiça, Nkobe, Sikwama, entre
outros.
“Neste contexto, decidimos retomar a

construção da vala de drenagem a partir do
Fomento, para minimizar o sofrimento dos
residentes”, disse, acrescentando que as
obras deverão arrancar nos próximos dias.
Cossa prometeu presentear os munícipes com a construção de 25 quilómetros de
estradas, tendo como ponto de partida a Estrada Nacional Número 4, na Matola-Gare,
a Siduava, Mukhatine a Ngolhoza e Nkobe
a Mathlemele, bem como retomar as obras
noutras vias, num custo de 900 milhões de
meticais. Nas celebrações dos 50 anos da Matola, está prevista a inauguração do edifício-sede do Conselho Municipal da Matola, da
Assembleia Municipal, a via entre a Estrada
Circular e Muhalaze, entre outras actividades. Os 50 anos de elevação da Matola à categoria de cidade são comemorados sob o lema
“Transformação digital para bem servir”.

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

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

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Praça da Juventude
vai à requalificação
A PRAÇA da Juventude, no
bairro de Magoanine, na cidabairros e pensamos que, nos próximos dias, assim que começar
a chover intensamente, iremos
intensificar a abertura de valas
para minimizar o sofrimento dos
munícipes”, afirmou Mambero.
Reconheceu que o desafio na
área de estradas e abertura de valas de drenagem é grande, devido
aos elevados custos, mas como
município tem de fazer estas empreitadas para garantir melhores
condições de vida e habitabilidade aos residentes.
“Estamos a conseguir fazer as
estradas porque temos equipamento e saibro. A única coisa que
alugamos é o transporte, por isso
reduziu um pouco o custo por
quilómetro de estrada”, frisou.

SERNIC apreende
50 pontas de marfim
O SERVIÇO Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na
província de Maputo apreendeu no domingo 50 pontas de
marfim numa residência, em
Mulotana, distrito de Boane.
Segundo Henrique Mendes, porta-voz do SERNIC,
ainda não há informações sobre a proveniência dos pontas
de marfim porque a residência

estava aparentemente abandonada, estando em curso diligências para esclarecer o caso.
Ainda no fim-de-semana,
o SERNIC deteve no sábado
três indivíduos indiciados de
rapto frustrado a um cidadão
nacional que se dedica à venda
de gado e cana-de-açúcar na
Manhiça.
Henrique Mendes disse que

se trata de três integrantes de
uma quadrilha composta por
seis, todos de nacionalidade
moçambicana, que trabalham
na África do Sul.
Estes terão viajado com objectivo de raptar um indivíduo,
por encomenda do sobrinho,
que alegava que o tio tinha em
sua posse avultadas somas de
dinheiro.

de de Maputo, será encerrada
a partir de segunda-feira para
requalificação.
Segundo uma nota do Conselho Municipal de Maputo enviada ao “Notícias”, os trabalhos preliminares contemplam
limpeza, retirada voluntária
dos munícipes que exercem a
actividade comercial no local,
colocação de sinalização e posterior vedação.
Segundo apurámos do director-adjunto de Infra-Estruturas Urbanas no Conselho
Municipal de Maputo (CMM),
Inocêncio Bernardo, estão disponíveis 12 milhões de meticais
para a primeira fase da requalificação.
Na segunda etapa, em
2023, está prevista a construção de um monumento da ju-

ventude no local.
O comunicado da edilidade aponta que a intervenção se enquadra no Plano de
Desenvolvimento Municipal
2019-2023, que preconiza a
reabilitação e valorização do
património histórico-cultural
e monumentos, com vista à
promoção do turismo doméstico e internacional.
O Conselho Municipal de
Maputo está ciente de que as
obras podem causar alguns
transtornos aos munícipes,
pelo que apela à compreensão
e colaboração de todos.

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

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

Jovem, neste momento, o lado maningue nice
da vida é usar máscara e proteger-se da Covid-19. Eu uso a máscara. E tu?

PUBLICIDADE

O QUE É A TAXA DE RESERVAS OBRIGATÓRIAS?
obrigatórias, deﬁnida pelo banco central, for de 15%, o banco
comercial é obrigado a depositar no banco central 15 milhões de
meticais, ﬁcando com 85 milhões para emprestar aos seus clientes.
Se o Banco de Moçambique decidir aumentar a taxa de reservas
obrigatórias de 15% para 20%, os bancos comerciais deverão
depositar 20 milhões de meticais e ﬁcarão com apenas 80 milhões
de meticais para emprestar aos seus clientes, reduzindo, assim, a
quantidade de dinheiro disponível para concessão de crédito.
O que é a Taxa de Reservas Obrigatórias?
A Taxa de Reservas obrigatórias representa uma percentagem dos
depósitos nos bancos comerciais que deve, obrigatoriamente, ser
depositada junto do Banco de Moçambique.
Isto signiﬁca que, se um banco comercial tiver 100 milhões de
meticais de depósitos dos seus clientes e a taxa de reservas

Ao contribuir para controlar a quantidade de dinheiro em circulação
na economia, a Taxa de Reservas Obrigatórias é, também, um
instrumento de política monetária.
Ao manipular a taxa de reservas obrigatórias, o Banco de
Moçambique pretende atingir o objectivo de manter a inﬂação
baixa e estável e proteger o seu poder de compra.

“ Eco n o m i a p ara To d o s”
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Transportadores alertam
para subida de preços

A

FEDERAÇÃO Moçambicana
das
Associações
dos
Transportes Rodoviários (Fematro)
alertou há dias para a subida do preço de produtos
no país, devido à cobrança
de taxas de portagens sem
descontos para os transportes de mercadoria na Estrada Circular de Maputo.
“Isto é uma cadeia, o
preço do frete vai subir e,
automaticamente, o produto também terá de subir.
Nesse processo quem paga
é o consumidor final”, disse à Lusa Castigo Nhamane,
presidente da Fematro.
Ao longo de cerca de 70
quilómetros de via que serve as cidades de Maputo e
Matola e o distrito de Marracuene foram instaladas
quatro portagens, que começam a funcionar a partir
de 1 de Fevereiro, anunciou
a empresa concessionária,
Rede Viária de Moçambique
(Revimo).
Os preços variam entre
40 meticais (55 cêntimos
de euro) para ligeiros e 580
meticais (oito euros) para
pesados, com descontos que
vão até 75% para transpor-

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :24/01/2022
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 24.01.2022
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

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

tes colectivos e 60% para
utilizadores frequentes.
Os descontos não abrangem os transportadores de
mercadoria, uma medida
que a Fematro considera que
vai influenciar no aumento
dos preços dos produtos.
“Os transportadores de
mercadoria vão ter de agravar o valor que cobram aos
seus clientes” e isso vai “reflectir-se no resto”, frisou a

Fematro, sugerindo que se
façam também descontos
para os transportes de carga.
“A farinha de trigo, por
exemplo, sai de um ponto
em que precisa atravessar
algumas portagens para alimentar a zona metropolitana. Caso o seu preço aumente, isso pode reflectir-se no
preço do pão”, destacou.
As portagens na Estra-

da circular de Maputo e as
respectivas taxas são contestadas por organizações
da sociedade civil e pelo
Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), que
defende a redução para 50%
do valor das taxas cobradas
e a criação de vias alternativas para “salvaguardar o
princípio de igualdade”.
A organização não-governamental (ONG) Centro

para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) submeteu um requerimento
ao Tribunal Administrativo
para a suspensão das portagens.
Além do CDD, uma outra
ONG, o Centro de Integridade Pública (CIP) disse que
os moçambicanos podem
recusar-se a pagar as portagens, alegando “inconstitucionalidade e ilegalidades”.

Instalação de máquinas fiscais
poderá ser concluída este ano
A AUTORIDADE Tributária de
Moçambique (AT) prevê para
este ano, a conclusão da implementação das máquinas
fiscais nos estabelecimentos
comerciais. O objectivo da
AT com as máquinas ficais é
melhorar a gestão do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), na arrecadação de receitas no país.
Segundo apurámos, a implementação e operacionalização do mecanismo permitirá melhorar a gestão dos
contribuintes em sede, não
só do IVA, como também do
Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC),
num esforço em que as autoridades estão a empreender
visando garantir a facturação
electrónica no país.
Fonte da AT disse ao “Notícias” que uma das mais-valias que a implementação das
máquinas fiscais traz consigo
é permitir ter uma informação
fidedigna em relação as vendas
dos serviços, reduzir os custos
da cobrança do imposto.
“A operacionalização do
projecto das maquinas fiscais
visa também, entre outros,

PUBLICIDADE

controlar a sonegação de impostos e a fuga ao fisco”, disse.
Segundo ele, as máquinas
fiscais surgem da necessidade
de se rever o regime de utilização de máquinas registadoras
pelos sujeitos passivos do IVA.
“Por outro lado, os actuais
talões de venda usados pelos
estabelecimentos comerciais
não tem uma apresentação
padrão, logo isto dificulta a
sua interpretação pela AT e
os dados impressos pelas actuais registadoras apoiam-se
somente no rolo interno da
máquina e nem todas conservavam os dados impressos
em registo electrónico, mas
sim em papel biodegradável”,
disse.
A fonte explicou ainda que
foi nesse contexto que o governo aprovou o regulamento
das Máquinas Fiscais através
do Decreto n.o 92/2014, de 31
de Dezembro, que se aplica
aos sujeitos passivos do IVA
dispensados da emissão de
facturas, mas com obrigação
de emitir talões de vendas e,
os sujeitos passivos do ISPC
cujo volume anual de vendas,
do exercício anterior ou previ-

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
400.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
Overnight
15,610.81
10.25%
16.25%

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

182 dias
2,045.00
13.38%
19-jan-22
241.00
13.38%
24-jan-22
19,604.00
13.38%
13.38%

364 dias
1,488.00
13.40%
19-jan-22
163.00
13.40%
24-jan-22
104,206.00
13.36%
13.40%

Total/Média
9,480.00
13.37%
19-jan-22
404.00
13.38%
24-jan-22
147,229.00
13.36%
13.38%

63 dias

Total / Média

3,301.20
13.25%
8-dez-21

60,641.54
13.28%
19-jan-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

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

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

60,641.54
13.28%
19-jan-22

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

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

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

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

18,441.89
13.38%
12-jan-22

142,106.84
5,122.16

6-nov-17

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

n.a.

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

11-out-16

Total / Média

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

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

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

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.

Taxa

5%

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

13.25%
13.30%
5.30%

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

18.60%

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

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 24 de Janeiro de 2022.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

Equipa da AT fazendo a fiscalização de factura a um estabelecimento comercial

sional, seja igual ou superior a
1.200.000,00 de meticais.
“A dinâmica económica
dos últimos anos, pela qual o
país tem passado, exige resposta em termos de modernização dos processos de gestão
tributária para que dela resultem ganhos tanto para o Estado, como para o contribuinte.
O recurso a tecnologias de

informação e comunicação
para a gestão dos contribuintes e dos impostos constitui a
única alternativa viável para
a criação de um ambiente de
negócios internacionalmente
competitivo”, disse.
De referir que, ainda para
este ano, a AT estabeleceu outras prioridades incluindo a
melhoria de mecanismos de

controlo e fiscalização de cobrança, expansão da carteira
de contribuintes que recorrem
ao pagamento electrónico,
auditoria e fiscalização às casas de câmbio, seguradoras e
instituições financeiras e, implementação de plataformas
para a captação de receitas que
resultem de transacções electrónicas.

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 017/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Janeiro
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,14
5,47
4,14
1,45
3,60

4,22
5,58
4,22
1,48
3,67

4,18
5,53
4,18
1,47
3,63

555,56
78,08
27,42
167,20

566,63
79,64
27,97
170,53

561,10
78,86
27,70
168,86

11,53
50,08
9,98
9,99
9,59
85,18
7,03
6,81
69,31
71,39

11,76
51,07
10,18
10,19
9,78
86,88
7,17
6,94
70,69
72,81

11,65
50,58
10,08
10,09
9,69
86,03
7,10
6,88
70,00
72,10

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

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

Comércio entre China e África
atinge valor recorde em 2021
O COMÉRCIO entre China e África
subiu 35 por cento no ano passado, valor recorde de 254 mil milhões de dólares, segundo dados
divulgados há dias pelas alfândegas da China.
A subida equivale a um aumento de 65 mil milhões de
dólares nas trocas comerciais,
comparativamente ao ano anterior, atestando a crescente importância da China nas cadeias
de abastecimento.
O país asiático foi o primeiro a

superar a pandemia da Covid-19,
após ter adoptado restritas medidas de prevenção, incluindo o
isolamento de cidades, no primeiro trimestre de 2020.
Os exportadores chineses beneficiaram com a permissão da
retoma da actividade, enquanto os concorrentes estrangeiros enfrentavam restrições. Esta
vantagem foi mantida em 2021, à
medida que outros governos renovavam as medidas de contenção em resposta à disseminação

de novas variantes do coronavírus.
O aumento das trocas comerciais reflecte, sobretudo, a subida das exportações da China para
África.
Nos anos anteriores, a balança
comercial manteve-se equilibrada, com cerca de 100 mil milhões
de dólares em compras e vendas
de cada lado. Porém, no ano passado, a China exportou um total
de 148 mil milhões de dólares
e importou apenas 106 mil mi-

lhões.
De acordo com os dados da
Administração Geral das Alfândegas da China, Angola foi o segundo país africano que mais exportou para a China, ultrapassada
apenas pela África do Sul.
A nível global, África representou apenas 4,2 por cento do
comércio internacional da China
em 2021. O continente está entre
os menores parceiros regionais
do país asiático, ultrapassando
apenas o golfo pérsico.

PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.837,90000
Venda.............. 1.840,10000

3,2500000
0,4444300

%
%

Maputo, 25.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022
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CIDADE DA BEIRA

Chuvas ameaçam inundar bairros

A

S chuvas que caem
desde o último fimde-semana, na cidade da Beira, ameaçam
provocar inundações
na maioria dos bairros suburbanos, podendo, igualmente,
afectar algumas habitações,
principalmente as construídas
em locais considerados impróprios.
A reportagem do “Notícias” escalou ontem alguns
desses bairros, a fim de apurar
a situação em que os munícipes se encontram na sequência
da precipitação que se regista
nesta parte do país, os quais
foram unânimes em afirmar
que se as chuvas continuarem
a cair a esse ritmo, muitos estarão em situações críticas.
No bairro da Praia Nova,
por exemplo, conversámos
com José Gomes, que afirmou
que as inundações já começaram a surgir naquela zona resi-

contravam, logo pela manhã,
completamente alagadas, forçando os moradores a algumas
gincanas para poderem sair ou
regressar às suas casas.
Nos bairros de Matacuane e Vaz, deparamo-nos com
algumas equipas dos Serviços
Autónomos de Saneamento
da Beira (SASB) a limparem as
valas de drenagem e sistemas
de esgotos,com vista a facilitar
o escoamento das águas pluviais.

CMB autoriza
retirada de areia
FACE à possível ocorrência de um ciclone nesta parcela do país, o presidente do Conselho
Municipal da Beira, Albano Carige, autorizou
os munícipes a retirarem quantidades mínimas de areia nas praias, para o reforço de cobertura nas suas residências e assim minimizar os danos que podem acontecer.
Albano Carige revelou ainda que já foram
mobilizadas algumas equipas do Conselho
Municipal para ajudar a população em casos
de necessidade.
Uma das pessoas que encontrámos no
desaguadouro das Palmeiras a retirar área
identificou-se como Danilo Juvêncio, que

INAM prevê chuvas intensas para a cidade da Beira

INAM prevê precipitação intensa
O DELEGADO do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM)
em Sofala, Achado Paiva, explicou que o fenómeno transitou ontem de depressão tropical para tempestade tropical
Ana, pelo facto de ter aumen-

no das chuvas que caem ao nível da urbe, que já começaram
a criar inundações.
A fonte disse ainda que
se a precipitação continuasse
durante o dia de ontem, muitas famílias residentes naquele
bairro estariam aflitas, necessitando desta forma a retirada
para os centros de acomodação ou outros locais seguros.
Enquanto isso, nas zonas de Goto e Macurungo, a
nossa Reportagem constatou
que as vias de acesso já se en-

dencial.
Segundo Gomes, caso a situação continuasse até ao final
do dia de ontem, o bairro ficaria completamente inundado e
a água da chuva poderia invadir algumas residências.
O entrevistado disse que
para se prevenir e minimizar os
efeitos, já tirou alguns dos seus
bens para o local seguro.
Por sua vez, Marta Vilanculos, moradora do bairro da
Munhava-Matope, manifestou a sua preocupação em tor-

tado a velocidade dos ventos
para 100 a 130 quilómetros por
hora.
Para esta região, o entrevistado adiantou que o vento
não chegará com a mesma velocidade com que entrou nas

províncias de Nampula e Zambézia, devendo enfraquecer, de
forma gradual, a partir de madrugada de hoje.
Segundo o delegado do
INAM, espera-se muita trovoada e precipitação intensa

que poderá variar entre 100 e
200 milímetros em 24 horas,
situação que vai durar três dias,
dependendo das condições de
cada local, podendo causar
cheias.
“Essa chuva é muita. Já co-

nhecemos as características da
cidade da Beira, onde quando
cai uma precipitação de 50 milímetros em 24 horas, ficamos
com a cidade alagada. Então,
imaginem a previsão que temos”, alertou.
Achado Paiva deu a conhecer que a cidade já começou
a sentir os efeitos das chuvas
desde o último domingo, facto
que está a criar inundações em
alguns bairros.
Referiu que poderão se
registar ondas muito altas ao
longo da costa, prevendo-se
que atinjam até 12 metros. Por
conseguinte, aconselhou as
pessoas a não se fazerem ao
mar durante este período.
O delegado do INAM apelou ainda ao reforço das coberturas das residências, apesar de
as previsões indicarem ventos
inferiores.
Recomendou também para
que as pessoas evitem ficar debaixo das árvores.

justificou a operação para não ser novamente
assolado, como aconteceu aquando da ocorrência do “Idai”, em 2019.
Por sua vez, Gilda Rau, que também se
encontrava a retirar areia para o reforço da
cobertura da sua casa, louvou a iniciativa do
município em apoiar os cidadãos, numa altura em que necessitam de evitar danos maiores
nas suas casas.
A entrevistada disse que tem uma péssima
lembrança dos outros ciclones, por não se ter
precavido. Por isso, este ano decidiu acatar
com todos os alertas anunciados pelas autoridades.

Conselho Municipal autoriza munícipes a retirarem areia na Praia Nova

PUBLICIDADE

Munícipes reforçam cobertura das suas casas, numa medida de precaução
DE

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇOES (UGEA)

ANÚNCIO
DE ADJUDICAÇÃO
Concurso de nº04/CMVM/UGEA/2021, Aquisição de Tractor com PáCarregadora e Canopy, Atrelado Basculante Hidráulico e Charrua
De acordo com 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima
foi adjudicado à empresa:
Algumas vias de acesso já estão alagadas

Designação

Burladores a contas
com a Polícia
DOIS indivíduos estão detidos desde sábado na 3.ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique (PRM) no
bairro de Matacuane, cidade
da Beira, indiciados de burlar
mais de 50 agentes, através
de um dos serviços de banco
de uma das operadoras de telefonia móvel.
Trata-se de A. Muniz e
A. Macamo, flagrados na via
pública por agentes da lei e

ordem, numa das suas tentativas de fraude.
De acordo com o porta-voz da PRM em Sofala,
Dércio Chacate, que falava
ontem ao “Notícias” sobre
as ocorrências das últimas 72
horas, as detenções resultaram de várias denúncias dos
lesados.
“Os indivíduos em causa, de forma recorrente, simulavam levantamento de

avultadas somas de valores
monetários num dos serviços
de banco, por celular de uma
das operadoras de telefonia
móvel. A verdade é que o valor não chegava a reflectir-se
na conta dos agentes, mas recebiam a mensagem da transacção”, explicou Chacate.
Acrescentou ainda que o
próximo passo é iniciar com
os cálculos dos prejuízos causados e arrolar a matéria dos

autos.
Ainda no fim-de-semana,
um indivíduo foi igualmente flagrado, na via pública, a
comercializar cannabis sativa, conhecido por suruma, já
pronta para o consumo.
Na sua posse, a PRM encontrou 20 gramas e 650
meticais supostamente provenientes da comercialização
da droga.

Concorrente Valor incluindo IVA Classificação

Aquisição de tractor
ADEL
com pá-carregadora GROUP, LDA
e canopy, atrelado
basculante hidráulico e
charrua

2.759.440,00MT

Mandlakazi, aos 17 de Janeiro de 2022
A Presidente
Maria Helena José Correia Langa
(Tec. Sup. Gest. Emp. N1)

1º classificado
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NACIONAL

MANICA

Tudo a postos para
o arranque do ano lectivo

O

SECTOR da Educação e Desenvolvimento Humano
em Manica garante que está tudo a
postos para o arranque do ano
lectivo, a 31 de Janeiro corrente.
Segundo o porta-voz do
sector, decorrem neste momento nas mais de 800 escolas,
entre primárias e secundárias, a
limpeza dos recintos, elaboração
das listas dos alunos e dos horários.
João Tricano disse que também está em curso a reposição
da vedação nas escolas, no quadro da prevenção da Covid-19,
que continua a infectar e a causar mortes nas comunidades.
“A renovação da vedação é
para garantir que logo que iniciarem as aulas seja cumprido o
protocolo sanitário porque ainda
estamos na fase da pandemia.
As escolas foram orientadas a
adquirirem material de higienização, olhando para os valores
que receberam no ano passado.
A formação das turmas terá de
obedecer aos mesmos moldes do
ano passado, em que as turmas
de 50 alunos devem ser divididas em grupos”, indicou.
Referiu ainda que várias brigadas do sector da Educação em
Manica foram destacadas para os
distritos para sensibilizar as pessoas para aderirem à alfabetização e educação de adultos.

“Dentro desta semana, as
brigadas estarão espalhadas
pelos 12 distritos da província,
onde irão reunir-se com líderes
comunitários, religiosos e cônjuges dos administradores para
massificar a sensibilização dos
jovens, adultos e outros grupos
sobre as prioridades do sector”,
indicou.
João Tricano disse ser pretensão do sector continuar a alfabetizar os jovens e adultos com
idade igual ou superior a 15 anos,
que ainda não sabem ler, escrever e fazer cálculos em nenhuma
das línguas, com maior incidência para as mulheres.
O porta-voz, que também é
chefe do Departamento de Estudos e Planificação na Direcção
Provincial da Educação, disse
que a perspectiva é inscrever
mais de 10 mil alfabetizandos
em todos os programas, e serão
contratados 387 alfabetizadores
voluntários, uma ligeira redução
se comparado com o ano passado. Segundo Tricano, a redução
está relacionada com razões de
ordem económica que o país e o
mundo enfrentam devido à Covid-19.

Manica preparado para o arranque do ano lectivo

Transitabilidade condicionada
em três troços rodoviários
pois há dias em que diminui,
o que permite o movimento
de pessoas e bens nestas vias.
“Há zonas em que as comunidades esperam o rio
baixar para poderem transitar, mas no caso do rio
Dziwedziwe, em Mutarara,
recorrem a pequenos barcos”, afirmou.
Assegurou, porém, que
a rede rodoviária de Tete, no
geral, está transitável, havendo uma e outra estrada

de terra em que, quando as
chuvas são mais intensas,
ocorrem danos de pequena
complexidade, sendo que a
equipa de manutenção intervém.
Sobre o corte no troço que
liga o posto administrativo
de Mucumbura e a sede do
distrito de Mágoè, devido à
erosão na plataforma, provocada pelas chuvas, disse que
a situação já foi resolvida e o
tráfego reatado. No entanto,

a ANE está a trabalhar para
fazer uma intervenção mais
profunda.
“No princípio, era uma
coisa pequena e a chuva aumentou, requerendo mais
elementos para sua reparação, que não temos na nossa praça. Mas estamos em
conversações com Nampula
e Maputo para aquisição do
material necessário, uma vez
que o desvio é uma solução
pontual”, concluiu.

Pesca artesanal constitui
desafio para a fiscalização

A FISCALIZAÇÃO da pesca artesanal constitui o principal desafio do Ministério do Mar, Águas
Interiores e Pescas, uma vez que
os operadores estão ao longo da
costa, sendo que entram e saem
de qualquer ponto.
O director nacional das Operações de Fiscalização, Leonid
Chimarizene, disse que a maioria dos pescadores artesanais usa
artes impróprias para a actividade, incluindo redes mosquiteiras
e sacos de arroz.

Rodrigues Zucula, chefe do Departamento de Polícia de Trânsito

OS transportadores do Terminal
dos Transportes Rodoviário Internacional e Interprovincial da
Junta queixam-se de excessivos
postos de fiscalização ao longo
da Estrada Nacional número um
(EN1), com reflexos no tempo de
viagem e satisfação dos utentes.
Nélio Luís, de 43 anos, que
conduz há mais de 16 anos,
apontou que em alguns postos
de fiscalização a tendência é de
complicar o transportador, sem
argumentos plausíveis.

Apontou que por causa destas situações os motoristas sofrem pressão dos passageiros,
preocupados em chegar aos
seus destinos. Acrescentou que
numa viagem de Maputo a Beira,
por exemplo, acabam pernoitando pelo caminho, enquanto
em condições normais é possível
chegar no mesmo dia ao destino.
Cláudio Nhacume, de 41
anos, transportador há mais de
20 anos, apontou que leva consigo uma guia de viagem que in-

dica os pontos de controlo obrigatório.
“O nosso primeiro controlo
é Nhongonhane, mas em Bobole também encontramos mais
postos que nem sequer estão na
guia, isso rouba-nos muito tempo de viagem”, disse.
Abordado a propósito, o
chefe do Departamento da Polícia de Trânsito, Rodrigues Zucula, disse tratar-se de um argumento falacioso.
“Nós não temos postos em
excesso, os locais estão devidamente definidos ao longo da
EN1, além dos que são obrigatórios. Os condutores vão-se deparar com postos intermédios,
onde se faz, sobretudo, controlo
de velocidade”, indicou.
Apontou que o boletim de
viagem visa controlar o tempo e o percurso do autocarro e,
apesar de apresentar os locais de
controlo obrigatório, não significa que os autocarros não possam ser interpelados nos pontos
intermédios. O superintendente
da Polícia de Trânsito esclareceu
ainda que não há possibilidade
de um agente da Polícia mandar
parar um autocarro estando só.
Salientou que a fiscalização
melhorou bastante no país, apelando aos condutores para não
se envolverem em corrupção.

COVID-19

TETE

OS troços rodoviários de
Madama – rio Chire, Benne – Zumbo e cidade de Tete
– Boroma, na província de
Tete, estão com transitabilidade condicionada devido
ao aumento do caudal dos
rios Dziwedziwe, Mulaudzi e
Mufa, respectivamente.
O delegado da Administração Nacional de Estradas
(ANE), Mateus Espírito Santo, explicou que o comportamento dos caudais varia,

Transportadores
queixam-se de excessivos
postos de controlo na EN1

“Esta atitude tem causado
prejuízos à própria actividade
pesqueira, porque dizima tudo,
incluindo ovos. Se esta prática
continuar, corremos o risco de
não ter nenhum recurso marítimo nos próximos tempos”,
disse. Explicou que mais preocupante ainda é o facto de os artesanais pescarem na costa, local
destinado à reprodução. Aliás,
tal como indicou, os operadores
sabem que é proibido desenvolver a actividade pesqueira nas

zonas de reprodução.
“Nós temos feito patrulhas
no mar, isto é, durante a prática
da actividade e fiscalizamos nos
mercados e na via pública, onde
conseguimos apreender muitas
espécies proibidas e produtos
com tamanho inferior ao convencionado”, disse.
Clarificou que muitos operadores artesanais não pagam
as multas porque não estão devidamente identificados. Os
documentos que apresentam,

tal como indicou, nem sempre
conferem com os locais de residência.
“Durante a fiscalização, temos apreendido artes nocivas e
destruímos. É verdade que precisamos de aprimorar a pesca
artesanal”, sublinhou.
No entanto, a fiscalização
dos operadores semi-industriais
e industriais tem estado a melhorar com o uso de satélites. No
passado, estes cometiam infracções no mar, com destaque para
a captura de espécies proibidas.
Chimarizene referiu que o
sistema só é aplicável para embarcações semi-industriais e
industriais porque estão devidamente licenciadas. Explicou
ainda que não é possível monitorar da mesma maneira um
barco estrangeiro porque este
não tem o dispositivo acoplado,
sendo que para estes casos se recorre a patrulhas regionais.
“Temos feito patrulhas com
a África do Sul, Madagáscar e
Tanzania. A fiscalização é conjunta porque é bastante cara e os
três países dividem as despesas
da operação”, disse.

Número de casos
positivos tende a reduzir
CINQUENTA e seis pessoas acusaram
positivo para o novo coronavírus de
um total de 801 amostras testadas ontem em todo o país, o que representa
uma taxa de positividade de 6.9 por
cento. No mesmo dia houve registo de
dois óbitos e 3113 recuperados.
De acordo com o comunicado do
Ministério da Saúde (MISAU), a cidade
de Maputo contribui com 40 casos positivos, representando 71.4 por cento
do total de episódios. Entre os contaminados, há dez crianças dos zero a 14
anos e seis indivíduos com idade igual
ou superior a 50 anos. O documento
explica que as mortes, de indivíduos

de 24 e 39 anos, foram confirmadas
no domingo, sendo duas na cidade de
Maputo e uma na província de Gaza,
o que eleva para 2159 o total de óbitos
por Covid-19 no país.
Os dados da Saúde indicam que
811 pessoas foram declaradas recuperadas na província do Niassa, 652
na cidade de Maputo, 381 em Tete,
373 em Maputo província e 363 em
Inhambane. Também há 290 curados
na Zambézia, 156 em Gaza e 87 em
Cabo Delgado.
Assim, aumentou para 205.273 o
cumulativo de pessoas que se viram
livres da infecção pelo novo corona-

vírus, de 222.652 positivos registados desde a confirmação do primeiro
caso, em Março de 2020. Ainda entre domingo e ontem, a Saúde internou três doentes com complicações
derivadas da Covid-19 e atribuiu alta
hospitalar a oito, sendo seis na cidade
de Maputo e os outros em Inhambane
e Niassa. Actualmente, 96 pacientes
encontram-se a lutar pela vida nos
centros de tratamento desta doença,
41 dos quais na cidade de Maputo.
A informação do MISAU indica,
igualmente, que o número de casos
activos reduziu de 18.275 no domingo
para 15.216 ontem.

Chuvas arrastam
mãe e filha em Mocuba
DUAS pessoas, mãe e filha, são dadas
como desaparecidas desde ontem em
consequência das chuvas intensas que
estão a fustigar a cidade de Mocuba,
na Zambézia. O caso ocorreu no bairro
Mocuba-Sisal quando a força da água
da chuva derrubou uma árvore onde as
duas vítimas tinham subido depois de
ver a casa destruída.

O edil de Mocuba, Geraldo Sotomane, diz ter informações sobre o assunto
mas carece de confirmação. Sotomane
acrescentou ainda que os secretários
dos bairros e alguns funcionários do
município estão envolvidos na recolha
de dados sobre os danos causados pelas
enxurradas naquele município.
As nossas fontes informaram que

há casas destruídas total ou parcialmente.
O presidente do Conselho Autárquico de Mocuba confirmou também
que o nível hidrométrico na Bacia do
Licungo está a subir, o que coloca em
risco vidas humanas, sobretudo os que
resistem em permanecer nas margens
do rio.

SELO LIMPO E SEGURO

Certificadas apenas
22 estâncias turísticas
PELO menos 22 estâncias turísticas, de um total de 2895 licenciadas na província de Maputo,
já foram certificadas com o Selo
Limpo e Seguro, por cumprirem rigorosamente o protocolo
sanitário validado pelo Ministério da Saúde, no contexto da
Covid-19.
A certificação dos estabelecimentos turísticos visa transmitir confiança e segurança aos
turistas, bem como promover o
país como um destino limpo e
seguro.

Segundo o director provincial de Cultura e Turismo,
Ludgero Gemo, o número de
estâncias turísticas certificadas
continua aquém do desejável.
Referiu que, face a este cenário, o sector está a sensibilizar
os operadores turísticos sobre
as vantagens de possuir o distintivo, bem como a aderirem
ao apoio das autoridades para
regularizar a sua situação.
“Já visitámos um número
considerável de estâncias turísticas para vistoria e constatámos

que muitas reúnem os requisitos
para receber o selo, decorrendo
o processo de fabrico do distintivo para a atribuição”, contou.
Destacou que, dos 2895 es-

tabelecimentos turísticos, 464
são de alojamento e os demais
de restauração e bar, agências
de viagens, salas de dança, entre
outras áreas.

Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros
de distância das outras pessoas e use sempre a
máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.

Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022
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EDM projecta mais de
20 mil novas ligações
A ELECTRICIDADE de Moçambique (EDM) em Nampula projecta, para este ano,
mais de 20 mil novas ligações
domiciliárias, uma iniciativa
do Governo que visa acelerar a provisão de energia às
famílias moçambicanas até
2030.
Segundo apurou o “Notícias”, as ligações vão beneficiar em maior escala às
famílias que vivem nos bairros em expansão na cidade
de Nampula e as que residem
nos postos administrativos
dos distritos recentemente
ligados à rede eléctrica nacional ,no âmbito do projecto
“Energia para Todos”, bem
como o PROENERGIA.
O director da EDM na

MUEPELUME

área de Serviço ao Cliente
em Nampula, Eduardo Pinto,
explicou que no ano passado
a empresa tinha planificado 20 mil ligações, cifra que
foi superada com o anúncio
do Presidente da República,
Filipe Nyusi, sobre a isenção
da taxa de pagamento para as
novas ligações.
Para materializar o projecto, segundo Eduardo Pinto, está em curso a mobilização de materiais eléctricos,
com destaque para postes,
cabos, postos de transformação, entre outros.
Para além do equipamento, a empresa contratou um
empreiteiro para executar os
trabalhos planificados, para
que tudo cora sem sobressal-

tos.
“Os postes provavelmente até próxima semana estarão cá e acreditamos que com
o material e a topografia feita
os trabalhos vão arrancar”,
garantiu Pinto.
Entretanto, o responsável
admitiu que nos finais do ano
passado a empresa ressentiu-se da falta de algum equipamento. “Os materiais vêm
de fora do país, mas este ano
temos um cronograma de recepção sem interrupção” assegurou Pinto.
O director disse iguamente estar previsto a electrificação do posto administrativo de Chinga, no distrito
de Murrupula, na província
de Nampula.

Poluição do rio
inquieta Muthita

O

S moradores do quarteirão 9, unidade comunal de Muthita, no
bairro de Mutauanha
cidade de Nampula,
mostram-se insatifeitos com
a poluição do rio Muepelume,
culpando a empresa Cervejas
de Moçambique pelo fenómeno.
A água do rio Muepelume é
usada pela população para irrigar campos agrícolas e consumo. No entanto, a Cervejas de
Moçambique é acusada de fazer
a descarga de águas negras no
rio, facto que deixa desconfortável os munícipes.
A inquietação é do conhecimento da empresa, mas nada
faz para solucionar o problema.
Julião Moisés, morador

que falou à nossa Reportagem,
considera a situação como
atentado à saúde pública. “Já
reclamámos sobre o mau cheiro, mosquitos e moscas que sobressaem das valas e condutas,
mas a empresa não está preocupada com o nosso bem-estar”, disse Moisés.
Para além de afectar a vida
humana, as plantações de banana e de cana-de-açúcar
também estão afectadas.
Juma Issa, outro morador
de Muthita, referiu que no período chuvoso o leito do rio
enche e as águas transbordam
para as residências, criando um
cheiro nauseabundo.
O chefe do quarteirão 9,
Felisberto Warieque, confirmou o problema e acrescentou

que o mesmo contribui para a
propagação de mosquitos que
causam a malária.
“Como líder comunitário já
tentei mobilizar os meus colegas para interagiremos com os
gestores da fábrica, mas de lá
só recebemos promessas que
nunca são cumpridas”, afirmou.
Aliás, Felisberto Warieque
disse que já houve promessas
de construir anilhas, porém
só foi instalada em 2019 uma
tubagem aparentemente para
ludibriar os incautos.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

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

O responsável da repartição
do Meio Ambiente na empresa,
Amade Nota, afirmou ter colocado anilhas no local como forma de resolver o problema.
“Estou de férias, mas esse
assunto já foi ultrapassado. A
água que se verifica só pode ser
da chuva, tendo em conta que
estamos na época chuvosa”,
justificou Amade.
Importa salientar que, a
nossa Reportagem apurou que
a região onde termina a referida tubagem está a ser afectada
pela erosão.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

VENDE-SE
PEDREIRA em Boane, vendese. Para mais informações,
contacte: 84-3880210.

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo:

1004

Nº de Concurso
Nº 45A001341/
CP/01/2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA
Av. 5 de Fevereiro, nº 328, 1º andar, Tel: 21-780895/84-4288872
1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLDEN ROBERTO
NHAMILIANE PHELE, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais os Autos de
Arresto, registados sob o nº 47/2021, em que é arrestante PAULO
SÉRGIO HENRINQUES FERRÃO e arrestado MICHAEL JORGE DOS
SANTOS PINTO, de nacionalidade sul-africana, com último domicílio
profissional na Mecwide Moçambique, Limitada, sita na Rua da Mozal,
Parcela nº 12 105, quarteirão “A”, Beluluane-Boane-Matola Rio.
É desta forma citado o arrestado, para, no prazo legal de 30 (trinta)
dias, com dilação de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
publicação do segundo número do presente anúncio, deduzir oposição
e para os efeitos do contraditório diferido nos termos do nº 1 do artigo
381/B do CPC, nos Autos de Arresto que lhe move o arrestante acima
referido, pelos fundamentos constantes da petição inicial, advertindose-lhe de que a falta de contestação, importa o prosseguimento dos
autos à sua revelia, ainda para dentro do mesmo prazo, indicar domicílio
para receber notificações ou constituir advogado na área jurisdicional
deste Tribunal, nos termos do artigo 255º do CP Civil (artigos 480 e
483, ambos do diploma legal citado). A cópia da petição inicial encontrase à sua disposição no Cartório desta Secção, podendo ser obtida em
qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.
Matola, aos onze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e vinte e dois
A Escrivã de Direito
Cremilde Cecília Monjane
Verifiquei
O Meritíssimo Juiz
Holden Roberto Nhamiliane Phele
18
(Juiz de Direito)

1.

2.
3.

Modalidade
Público

Data e hora-final para
Entrega das Propostas

Data e hora para Abertura
das Propostas

Contratação de Serviços para fornecimento de 3
(três) viaturas ligeiras

25/2/2022 às 10.00 horas

25/2/2022 às 10.00 horas

Objecto

Nº 45A001341/
CP/02/2022

Público

Contratação de serviços para produção, impressão e
fornecimento da Carta de Condução Biométrica

25/2/2022 às 9.00 horas

25/2/2022 às 9.00 horas

Nº 45A001341/
PD/01/2022

Pequena
Dimensão

Contratação de serviços de apetrechamento de
residência do INATRO, IP

4/2/2022 às 10.00 horas

4/2/2022 às 10.00 horas

Nº 45A001341/
CL/01/2022

Limitado

Contratação de serviços de fornecimento e
8/2/2022 às 10.00 horas
8/2/2022 às 10.00 horas
montagem de aparelhos de ar-condicionado
multimarcas
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não
reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), a ser depositada no BCI ou pagamento via P.O.S, através de uma referência previamente solicitada
na Sede do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), de 2ª a 6ª feira, nas horas normais de expediente.
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 nº 5/2016, de 8 de Março.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que o desejarem, na data e hora acima definidas.
Endereço:
Av. 25 de Setembro, nº 1967, CP n° 4436
Telefone: 21 311 179
Cidade de Maputo
Maputo, aos 21 de Janeiro de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)
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NAMPULA

Conselho Islâmico
sensibiliza jovens
a evitarem terrorismo

B

RIGADAS do Conselho
Islâmico de Moçambique (CIM) em Nampula
estão a aconselhar jovens em diversos pontos das comunidades da província a não se deixarem aliciar
e aderirem aos grupos terroristas que actuam nas província
de Cabo Delgado e Niassa.
O delegado do CIM na
província de Nampula, Abdul
Magido, disse que o trabalho
conta com o envolvimento
dos líderes comunitários, com
o objectivo de travar qualquer
tentativa de recrutamento de
jovens para a desestabilização
do país.
Nalgum momento, a província de Nampula foi considerada como centro de recrutamento de jovens que
engrossam as fileiras dos terroristas em Cabo Delgado, sob
diversas promessas, incluindo
o emprego.
“O que queremos é que,
se isso acontece, os jovens
deixem de aderir ao movimento de recrutamento por
gente de conduta duvidosa
para engrossarem as fileiras
dos terroristas que semeiam
dor e luto nas famílias daquelas províncias do nosso país”,
explicou Abdul Magido, para
quem a tarefa de cada moçambicano é de colaborar com

Partido Ecologista está atento às eleições de 2023

Ecologistas falam sobre
eleições na III Convenção

A educação cívica dos jovens deve estar sempre presente na prevenção e combate ao terrorismo

as autoridades, denunciando
os recrutadores de jovens para
esta causa hostil ao bem-estar
do povo.
Segundo Magido, numa
altura em que as Forças de
Defesa e Segurança (FDS),
em colaboração com as forças
amigas da Missão da Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral em Moçambique (SAMIM) e do Ruanda

continuam a criar condições
necessárias para o regresso à
vida normal na província de
Cabo Delgado, é necessário
que os jovens contribuam para
a consolidação dessas vitórias.
Por outro lado, o dirigente religioso disse que o terrorismo, em particular o que
acontece actualmente nas
províncias de Cabo Delgado e
Niassa, não deve ser associado

a nenhuma religião, pois todas
elas no mundo são promotoras
da boa conivência entre os homens.
Abdul Magido apelou a
todas as forças da sociedade
para continuarem a sensibilizar os jovens para que tenham
na consciência que em Cabo
Delgado não há emprego, mas
sim aliciamento por pessoas
de má-fé para ataques e des-

truição de infra-estruturas,
comprometendo o desenvolvimento do país.
Segundo dados das autoridades governamentais, a
província de Nampula acolhe
neste momento mais de 60 mil
pessoas que fogem da violência
armada na província de Cabo
Delgado, na sua maioria acomodadas no centro de Corrane,
no distrito de Meconta.

O PARTIDO Ecologista-Movimento da Terra (PEC-MT) está
a preparar a III Convenção Nacional para debater a sua participação nas eleições autárquicas
agendadas para 2023.
A Convenção está agendada
para o mês de Agosto deste ano e
servirá para o partido decidir em
que municípios se vai inscrever,
segundo avançou o presidente desta formação política, João
Massango.
Massango explicou que o
encontro servirá também para
delimitar as estratégias de actuação durante o período eleitoral,
para garantir a conquista das autarquias onde se vai inscrever e
promover mudanças estruturais
nestes territórios.
“A Convenção Nacional
Ecologista é uma espécie de congresso e visa discutir a prestação
do partido nas eleições anteriores e perspectivar os próximos desafios, a começar com as
eleições autárquicas do próxi-

mo ano”, disse João Massango,
acrescentando que o partido já
está dentro deste processo e pretende discutir como melhorar
a sua prestação nos momento
eleitorais.
Segundo disse, como partido, o objectivo é participar nas
eleições autárquicas de 2023,
mas cabe à Convenção Ecologista de Agosto definir todos os
pormenores, desde quantos e
quais os municípios onde vai
concorrer e como irá indicar os
candidatos.
O presidente do PEM-MT
avançou ainda que neste encontro se pretende estudar as novas
dinâmicas de interacção com o
eleitorado, pois entende-se que,
nos últimos anos, os cidadãos
estão mais informados sobre os
processos de desenvolvimento
e, acima de tudo, revelam-se
muito críticos às promessas dos
políticos.
João Massango afirmou que o
encontro irá definir, igualmente,

as linhas dos manifestos eleitorais que se transformarão em
programas de governação municipal nos locais onde o partido
sair vitorioso.
“Como partido, devemos
trazer directrizes para mudar o
paradigma na área social, económica e política”, indicou,
acrescentando que a maior preocupação neste momento é trazer
soluções que resolvam os problemas ambientais que assolam
muitos municípios.
Na componente social, Massango falou de recursos minerais,
terras férteis e recursos humanos
qualificados de que o país dispõe, considerando que para fazer
bom uso deles há que promover
boas políticas de governação.
Acredita ser necessário olhar
as potencialidades dos recursos
minerais como activo nacional e
dar oportunidades iguais a todos
os cidadãos, formados ou não,
numa partilha justa para alavancar a economia do país.
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Inscritos mais
de três mil jovens
no Serviço Militar

A

PROVÍNCIA
de
Maputo inscreveu
3109 jovens desde o arranque da
campanha deste
ano do recenseamento militar, no início deste mês,
informou o chefe das Relações Públicas no Centro de
Mobilização e Recrutamento, Edson Filipe, especificando que 1784 são homens
e 1325 mulheres.
Mesmo sem avançar números concretos, Edson Filipe disse que Matola e Marracuene são os distritos que
inscreveram mais jovens e
explica que, desde o arranque do censo, a afluência
aos postos tem sido satisfatória, com os utentes a
levarem sempre consigo os
documentos requeridos, o
que facilita o trabalho dos
brigadistas.
De acordo com o responsável, a forma como se
comporta a juventude revela ter domínio das regras
e conhece a importância do
censo militar.
“De forma geral, o processo está a decorrer sem
sobressaltos. Estamos expectantes que tudo corra conforme o previsto.
Quando iniciarem as aulas,
teremos muitos jovens nas
escolas e isso vai tornar a
campanha de sensibilização mais abrangente e inclusiva”, disse Filipe.
O responsável acredita

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

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Carta
Precatória, registados sob o nº 38/21-C/CP, em que é exequente BCI-BANCO COMERCIAL
E DE INVESTIMENTOS, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, cidade de Maputo
e executados: ORSSA, SU, LDA e ORLANDO NELSON PESTANA, com sede na Praça do
Município, Bairro de Chasimite, cidade da Beira, para pagamento de quantia exequenda no
valor de 30 000 000,00MT (trinta milhões de meticais), que foi designado o dia 11 de
Fevereiro de 2022, pelas 9.30 horas, para a abertura de propostas a serem apresentadas
no Cartório deste Tribunal em cartas fechadas, até trinta minutos antes da hora marcada
para a venda do imóvel abaixo indicado, em primeira praça:
Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória Predial de Boane, província de Maputo, sob o nº 2 930, a
folhas 93 verso, do livro B/08, inscrito sob o número 3 690, a folhas 77, do livro G/06, a favor
de Orlando Nelson Pestana, pelo valor de 30 000 000,00MT (trinta milhões de meticais).

A província de Maputo faz avaliação positiva das primeiras três semanas do recenseamento militar

que a meta de 21.434 jovens
previstos para a província
de Maputo será alcançada
e, possivelmente, ultrapassada.
Assegurou que os 76
postos de recenseamento
militar criados e assistidos por 100 brigadistas estão a funcionar em pleno,
acrescentando que, além
dos postos fixos, serão accionadas brigadas móveis
para reforçar os distritos
que apresentarem maior
afluência dos jovens.
Indicou ainda que todos
os postos têm material de
recenseamento suficiente, incluindo aqueles que

estão em zonas de difícil
acesso na época chuvosa,
em que nalguns pontos a
circulação fica condicionada.
Aliás, no que concerne
à época chuvosa, assegurou que o centro de recrutamento já está a fazer fiscalização rotineira, em que
são verificadas as zonas
propensas a inundações e,
posteriormente, adoptadas
soluções pontuais para garantir o andamento normal
do processo.
A campanha de recenseamento militar decorre
até ao dia 28 de Fevereiro
em todo o território nacio-

nal e nas representações
diplomáticas e consulares
de Moçambique no estrangeiro.
No país, o censo tem lugar nos estabelecimentos
escolares e outros locais
específicos nas localidades, postos administrativos, conselhos municipais,
sedes distritais e capitais
provinciais.
Este ano são recenseados os jovens de ambos os
sexos nascidos em 2004 e
todos aqueles que não regularizaram a sua situação
militar nos anos anteriores,
desde que não tenham ultrapassado os 35 anos.

Seis distritos com bom
desempenho em Gaza
de aderir ao serviço militar.
O oficial sublinhou que o recenseamento militar é um dever
cívico e todos os cidadãos têm
nele a oportunidade para defender a pátria, independentemente
da opção política, crença religiosa
ou etnia, pelo que aconselha os
jovens a se dirigirem aos locais de
registo.
Garantiu que os 191 postos fixos e 23 móveis criados em toda a
província estão a funcionar plenamente, podendo ser reforçados
em caso de necessidade.
Os jovens estão motivados e
manifestam prontidão para cumprir este dever cívico-patriótico,
considerando que é uma oportunidade para todos os abrangidos
se dirigirem aos postos de registo.
Clara Machavane considera o
recenseamento como um caminho para conseguir o seu primeiro emprego, mas também é uma
oportunidade de contribuir para
o desenvolvimento do país, uma
vez que depois dos que libertaram
a pátria cabe aos jovens de hoje
promover o seu crescimento.
Afirma ainda que o país precisa dos jovens para a sua defesa,
pelo que manifesta inteira disponibilidade para a incorporação
quando chegar o momento.
Já Sebastião Arlindo, de 18
anos, que aguardava pela sua vez
de se registar, mostrou-se ansioso, pois sempre teve sonho de ingressar no exército para defender
a pátria.
Nidia Chirindzane, de Xai-Xai, reconhece a importância
do recenseamento, porém diz ter
ido regularizar a sua situação porque pretende dar seguimento aos
estudos e concorrer ao emprego
depois da formação.

O imóvel localiza-se no Município da Matola, povoado de Mavoco, Quinta Luana, Q. A5, cidade
da Matola e poderá ser examinado contactando o exequente BCI-Banco Comercial e de
Investimentos, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, cidade de Maputo, nos dias úteis,
das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário
obrigado a mostrar o mesmo imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 do
CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e hora
descritas.
Matola, aos seis de Janeiro de dois mil e vinte e dois
O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
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Clara Machavane exibe certidão de recenseamento

FOTOS DE N.BAMBO

OS distritos de Xai-Xai, Chókwè,
Chibuto, Mandlakazi, Limpopo
e Bilene, na província de Gaza,
poderão contribuir com maior
número de jovens nesta campanha de recenseamento militar
que entra já na quarta semana. Já
os distritos Massingir e Chigubo
denotam fraco desempenho, uma
tendência que se vem repetindo
nos últimos anos.
Sem indicar números, o chefe
da Repartição de Recrutamento Militar em Gaza, Major Vasco
Paulo, considerou de satisfatória a adesão dos jovens daqueles
distritos relativamente aos anos
anteriores, o que pode contribuir
para o cumprimento da meta de
inscrever 15.509 jovens de ambos
os sexos até 28 de Fevereiro.
Porém, o responsável refere-se à necessidade de intensificar
a mobilização não só em Massingir
e Chigubo, mas em toda a província, de modo que se atinjam todos
os abrangidos pela campanha, jovens entre 18 e 35 anos.
Conforme disse, já foram inscritos 2400 mancebos em toda a
província de Gaza, representando um aumento significativo de
recenseados em relação a igual
período dos anos anteriores. Na
primeira semana, Gaza inscreveu
1073 jovens e, na segunda, o número subiu para 1326.
“Os resultados até ao momento alcançados mostram que os cidadãos estão conscientes do seu
dever patriótico. Os jovens estão a
afluir aos postos”, referiu.
Vasco Paulo destacou a importância das campanhas de mobilização nas comunidades, realizadas com o apoio das autoridades
locais, religiosas e nas escolas, pois
despertam o interesse dos jovens
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Sebastião Arlindo

A Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito da Maxixe, faz saber
que na sequência dos Autos de Carta Precatória para Venda de Imóvel,
registados sob nº 27/21-1ª SEC, vinda do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo, extraídos dos Autos de Acção Executiva Ordinária registados sob nº
203/20-M, em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS,
SA, e a executada NACIRA VALGY NARCY, foi designado o dia 9 de Fevereiro
de dois mil e vinte e dois, pelas 9.00 horas, para a venda do imóvel, por
meio de propostas, em cartas fechadas, que podem ser apresentadas no
Cartório deste Tribunal, até a hora de abertura das mesmas, na Sala de
Sessões de Audiências e Julgamento, ao preço superior de 6 681 000,00MT
(seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil meticais) e para garantia
de pagamento da quantia exequenda, custas judiciárias e de mais despesas,
de um imóvel registado na Secção Predial da Conservatória dos Registos de
Inhambane, sob nº 3944, a fls. 161 verso, do livro B/10 e inscrito sob nº 6630
a fls. 110 verso, do livro G/11, ora penhorado, a favor de Mariamo Valgy
Givá.
Mais se faz saber que os interessados poderão apreciar o imóvel em causa,
durante os dias úteis e nas horas normais de expediente, em articulação com
este Juízo, contactando pelos número: 87-2441111/87-5520550.
Maxixe, aos 17 de Janeiro de 2022
A Juíza-Presidente
Drª Georgina Chacate Dulobo
O Escrivão de Direito
Rafael Ernesto
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ANÚNCIO

Anúncio de Adjudicação de Concursos
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 e do artigo 61 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 de concursos abaixo indicados:
Anúncio de Adjudicação
Ord.

1

2

3

4

5

N.º de Concurso/
Modalidade

Concorrente

015/CL/INSS/DPC-D/ WAITE SERVICES E
UGEA/071/2021
WAITE SERVIÇOS,
Concurso Limitado
LDA

Objecto de Concurso

Valor da adjudicação
incluindo IVA

Contratação de uma empresa para
manutenção dos equipamentos
informáticos e respectivos acessórios

113.548,50MT

Contratação de uma empresa para
fornecimento de diversos produtos
para pensionistas e TCPs da Delegação
Provincial do INSS de Cabo Delgado,
vítimas dos ataques terroristas
Contratação de uma empresa para
021/AJD/
fornecimento de cadeiras de rodas e
INSS/DPC-D/
bengalas para pensionistas deficientes
FARMÁCIA CIRO
UGEA/071/2021
fisicos da Delegação Provincial do INSS
Ajuste Directo
de Cabo Delgado, vítimas dos ataques
terroristas
Contratação de uma empresa para
021/CPC/INSS/
LIVRARIA E
produção e fornecimento de cartões de
DPC-D/UGEA/2021
FORNECIMENTO
assistência médica e medicamentosa
Concurso por Cotação
DE BENS, LDA
para Delegação Provincial do INSS de
Cabo Delgado
ALVIL COMPUTERContratação de uma empresa para
022/CPC/INSS/
SOCIEDADE
produção e fornecimento de crachá
DPC-D/UGEA/2021
UNIPESSOAL,
para Delegação Provincial do INSS de
Concurso por Cotação
LIMITADA
Cabo Delgado
020/AJD/
INSS/DPC-D/
UGEA/071/2021
Ajuste Directo

SIMBA
ENTERPRISES,
LDA

7.241.000,00MT

441.450,00MT

27.750,00MT

A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Inhambane faz saber que,
na sequência dos Autos de Acção Executiva Ordinária para Pagamento de Quantia
Certa número noventa e três barra dois mil e dezanove, traço “C”, pendente
neste Juízo, movido pelo exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA
(BIM), com sede na Rua dos Desportistas número oitocentos e setenta e três, traço
oitocentos e setenta e nove, barra oito, cidade de Maputo, contra o executado WALDIR
MUZAMILO PERMANANDE, solteiro, natural da cidade de Inhambane, residente na
Rua da Malhangalene, número duzentos e trinta, cidade de Maputo, foi designado o
dia 8 de Fevereiro de 2022, pelas 13.00 horas, para a venda, em primeira praça, por
meio de propostas em carta fechada, que podem ser apresentadas no Cartório deste
Tribunal até a hora da abertura das mesmas, na Sala de Audiências e Julgamento do
Tribunal Judicial da Província de Inhambane, ao preço mínimo de 2 202 620,13MT
(dois milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e vinte meticais e treze centavos),
preço inicial de um talhão com área de cento e dez metros quadrados, situado no Bairro
Chalambe-2, cidade de Inhambane, confrontando do Norte, Sul, Este e Oeste com o
senhor Muzamilo, onde foi construído um edifício em alvenaria tipo dois, com dois
quartos, sala comum, cozinha e casa de banho, descrito na Conservatória dos Registos
de Inhambane, Secção Predial, sob o número oito mil noventa e sete, a folhas noventa
e três do livro B barra dezanove, inscrito a favor do executado Waldir Muzamilo
Permanande, a folhas cinquenta e oito verso, sob o número oito mil quatrocentos e
dois, do livro “G” barra doze, ora penhorado.
Mais se informa que, os interessados poderão apreciar o imóvel em causa, durante os
dias úteis e horas normais de expediente, em articulação com este Juízo, localizado na
Rua da Liberdade, edifício do Conselho Autárquico de Inhambane e contactável pelos
nºs 29320519, 82-3038519 e 87-3071111.
Inhambane, aos 18 de Janeiro de 2022

25.900,00MT

O Juiz de Direito
Olímpio Mário Mujovo

Pemba, Janeiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

A Escriturária Judicial Provincial
Aleixa Viriato Sumbana

Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba
13
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL)
ESPECIALISTA DE GÉNERO E VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO DO PROJECTO

3. O Ministério da Economia e Finanças (MEF) convida os consultores individuais elegíveis para
submeter sua manifestação de interesse em para a posição de Especialista de Género e
Violência Baseada no Género. Os consultores interessados devem fornecer informações que
demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para prestar os
serviços (CV, experiência de trabalho em condições similares, disponibilidade, etc).
628
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Projecto ECHO em Moçambique

ANÚNCIO DE VAGAS

Concurso Público RFA N.º ECHO-2022-001
Data de Emissão: 21/1/2022
A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de Eficiências para
o Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO é um projecto para
apoiar a realização do controlo da epidemia do HIV/SIDA pelo Governo de Moçambique
e, o estabelecimento de uma resposta sustentável liderada pelo governo até 2024 nas
províncias onde a USAID é o principal parceiro de apoio clínico.
O Projecto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. pretende adquirir equipamento e
materiais de acordo com os RFQ’s abaixo:
• RFQ MOZ001-2022 - Reprodução gráfica de Instrumentos Farmácia- Tete;
• RFQ MOZ002-2022 - EPI and surgical material-Covid 19 for Tete and Sofala;
• RFQ MOZ003-2022 - Fornecimento e montagem de gerador eléctrico - Tete.

Estão abertas, até 29 de Janeiro de 2022, as vagas abaixo indicadas, com
base em Temane. As vagas ora apresentadas fazem parte do Projecto PSA.
· Técnico de Laboratório;
· Inspector da AIA (Autoridade de Inspecção Autorizada);
· Artesão de Instrumentação;
· Artesão Eléctrico (3 vagas);

As expecificações encontram-se descritas de forma mais detalhada em cada um dos RFQs.
Para materialização do objectivo supracitado, o Projecto ECHO convida empresas
qualificadas e legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse em
concorrer, os RFQs que constituem este pacote de Concurso deverão ser solicitados
até às 17.30 horas do dia 26 de Janeiro de 2022, através do endereço electrónico:
procurement@echomoz.org

· Engenheiro de Controlo e Instrumentação;
· Artesão Mecânico (3 vagas);
· Artesão de Processo (20 vagas);
· Artesão de Processo Sénior (8 vagas);
· Operador de poços;

Nota: Na manifestação de interesse coloque claramente para qual ou quais RFQ/RFQ’s
pretende concorrer.

· Assistente de Equipa;
· Líder de Turno de Produção;

Todas as propostas que responderem a este RFA/RFQ serão avaliados de acordo com os
critérios, requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ solicitado.

· Superintendente de Comissionamento;
· Especialista de Suporte de Pessoas;

Os proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão, crédito,
presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar por tratamento
favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação. Pelo que, qualquer
solicitação indevida de um funcionário do Projecto deve ser relatada ao ECHO e qualquer
tipo de acção indevida e ou tentativa de aliciamento do proponente para obter tratamento
favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação incorrerá a desqualificação
imediata.

· Praticante de Governancia e Mobilidade;
· Administrador de Suporte de Pessoas.

Para concorrer, vá à lista de posições disponíveis no website da sasol,
www.sasolcareers.com, clique na opção Careers, e selecione Moçambique
para ver as vagas disponíveis.

A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades.
O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até dia 26 de Janeiro
de 2022, às 17.30 horas.
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MOÇAMBIQUE
no grupo da morte
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no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

ENA Escola Nacional de Aeronáutica

FERNANDO OLIVEIRA JOAQUIM BENVINDO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada
no dia seis de Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas
três e quatro, do livro de notas para escrituras diversas número
quarenta e um “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil
com Funções Notariais, perante mim, EDMA HELENA TCHAMO
MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária
Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FERNANDO
OLIVEIRA JOAQUIM BENVINDO, de cinquenta e um anos
de idade, natural de Maputo, no estado que era de solteiro,

com última residência habitual no Bairro de Ndlavela, filho de
Joaquim José Benvindo e de Laura Massochua Nhambele, sem
ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua
última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos
seus bens, seus filhos: VÂNIA FERNANDO BENVINDO, LÍDIA
FERNANDO OLIVEIRA JOAQUIM BENVINDO, IVA FERNANDO
BENVINDO, BENIGNA FERNANDO BENVINDO, solteiras,
maiores, ARNICIA FERNANDO BENVINDO e PATRÍCIO
FERNANDO BENVINDO, solteiros, 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 a esta
sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 6 de Janeiro de 2022
A Notária Superior
(Ilegível)
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1ª SECÇÃO COMERCIAL

CURSO DE ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES
(NÍVEL MÉDIO PROFSSIONAL)
Estão abertas as matrículas para Ano Lectivo de 2022 (Curso Diurno)
OFERECEMOS
Salas de aulas devidamente apetrechadas com os mais modernos equipamentos
didácticos: climatizadas, biblioteca, laboratórios (analógico, digital, informática)
Sala de conferências e simuladores.
Requisitos: Nível Técnico Básico - Duração três (3) Anos
10ª Classe NSE
12ª Classe NSE
Estágio Pré-profissional

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, correm Autos de Execução da Sentença, nº 31/2020-S
que a exequente BASF SOUTH AFRICA (PTY), LDA move contra a executada ISOINDICO, LDA, com sede na Av. Mártires
da Machava, nº 927, nesta cidade, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, da
viatura abaixo descrita:
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Serviços de Consultoria – Selecção de Firmas)

Fiscalização das Obras de Conclusão da Construção de um Mercado de
Peixe de Primeira Venda e Casa de Extensionista incluindo Furo de Água

Maputo, aos 17 de Janeiro de 2022
O Ajudante de Escrivão de Direito
Julião Jossias Mauai

(Província de Sofala, distritos de Dondo, localidade de Chinamacondo)

Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
959

Referência do Contrato: MZ-PROAZUL-271772-CS-CQS
Identificação do Projecto: P174002
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D812-MZ -MZ
1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável
(PERS), que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, que tem como
objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários alvo e melhorar
as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas seleccionadas do projecto.
2. A Entidade Contratante é o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul FP (ProAzul)
3. Os objectivos específicos desta consultoria consistem em: (i) gerir o contrato de execução
da obra, (ii) supervisionar e aprovar a qualidade de execução da obra, (iii) aprovar os
certificados de pagamento e (iv) preparar os relatórios de progresso da obra incluído os do
período de garantia e produzir um conjunto de procedimentos incluindo o plano de garantia
de qualidade.
4. O período total para execução dos serviços é de dezoito (18) meses, dos quais 6 meses são
para a supervisão da execução das obras e os restantes 12, para a supervisão do prazo de
garantia. Termos de Referência com detalhes dos serviços de consultoria poderão ser obtidos
no endereço indicado abaixo ou através do link. https://www.proazul.gov.mz/concursos/
5. Consultores interessados poderão considerar a apresentação das suas manifestações de
interesse e propostas associando-se a outros Consultores sob forma de consórcio ou como
subconsultores para aprimorar suas qualificações para a actividade. No entanto, a experiência
do subconsultor não será considerada para fins da Lista Curta. Em todos os casos, a firma
líder do consórcio deve ser responsável pela função de coordenador, devendo contribuir com
pelo menos 40% do nível de esforço. No caso de consórcio todos os sócios serão conjunta e
solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.
6. Chama-se atenção aos Consultores interessados para a observância do prescrito na Secção III,
parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento
de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos
de Investimentos, edição de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018”,
que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflitos de interesse.
7. O ProAzul convida firmas de consultoria qualificadas a manifestarem seu interesse em prestar
os serviços, devendo fornecer informações que demonstrem que possuem qualificações
necessárias e experiência relevante para executar os serviços. Os critérios para selecção da
Lista Curta incluem:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE ZAVALA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO
Por Despacho de 20 de Janeiro de 2022, do Exmo Senhor Administrador do Distrito de Zavala está aberto o
Concurso de Ingresso nas Carreiras de Docente N1 e N4, nos termos do nº 1 do artigo 35 do Estatuto Geral
dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o nº 2 do artigo 1 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril.
1. Candidatos.
São candidatos para as 50 vagas de ingresso regular deste concurso os docentes com habilitações legais para
o exercício da actividade docente nas seguintes áreas:

Biologia
História
Subtotal

DN1
5
4
9

1.

DN4
41
41

Ingresso Via Substituição
História

1

TOTAL

10

41

São requisitos para o ingresso os seguintes:
Nacionalidade moçambicana;
Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
Idade igual ou superior a 18 anos;
Sanidade mental e capacidade física compatíveis com a actividade
de docência;
e) Não ter sido aposentado ou reformado;
f) Situação militar regularizada;
Formação psicopedagógica de nível correspondente à carreira a que
pretende concorrer (DN1 ou DN4).
a)
b)
c)
d)

2. Candidatura:
O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
 Certidão de Narrativa Completa de Registo de Nascimento ou fotocópia do BI;
 Certidão de habilitações profissionais;
 Um requerimento a manuscrito para o ingresso no Aparelho do Estado dirigido ao Exmo. Senhor
Administrador Distrital, disponível no SDEJT;
 Declaração do candidato sob compromisso de honra, a manuscrito disponível no SDEJT, e
 NB: a) O candidato à carreira de Docente N1 deve indicar no requerimento a disciplina a que concorre.

•
•
•

3. Local de candidatura.
As candidaturas deverão ser submetidas na Secretaria do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de
Zavala, sita no Bairro Nhangave, a partir do dia 25de Janeiro de 2022 a 23 de Fevereiro de 2022, de segunda a sextafeira, das 7.30 às 15.30 horas.
4. Critérios de apuramento.
O apuramento irá obedecer os seguintes critérios:
a) Precedências das médias de conclusão do curso que serão visualizadas em pautas fixadas nos lugares públicos; b)
Precedência das médias das disciplinas que determinam os cursos, para carreira de Docente N1; c) Menor idade dos
candidatos, contada a partir da data de nascimento; d) Uma entrevista profissional com peso de 25%.
Nota Bem: A pauta de apuramento tem validade de três anos, a contar da data em que foi publicada no Boletim da
República, a respectiva lista de classificação final.
As reclamações devem ser remetidas, por escrito no SDEJT, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da
data da afixação das listas de admitidos e excluídos para as outras formas de avaliação (entrevista e prova escrita) e
provisória de apuramento.
Quissico, aos 24 de Janeiro de 2022
O Director do SDEJT
Alberto da Conceição Macamo
(DN1)

(Duração 18 meses)

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra da viatura, a entregarem as propostas em cartas fechadas,
no Cartório da 1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as
horas normais de expediente, para a compra da referida viatura, bem como ficam notificados àqueles que, nos termos
do disposto no artº 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de
preferência na alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
As pessoas interessadas em ver a viatura, poderão contactar a executada como fiel depositária, a ISOINDICO, LDA, ou
fazê-lo através do seguinte endereço: Av. Mártires da Machava, nº 927, nesta cidade.

Carreiras

Duração 3 Anos

Para mais informações contacte-nos na avenida de Angola, n.º 3550, pelos telefones
84-5836685/84-4975962 e E-mail: enaeronautica@enaeronautica.edu.mz
Consulte a nossa página Web em WWW.enaeronautica.edu.mz

VIATURA A VENDER
Uma viatura da marca Mitshubishi Canter com chapa de matrícula MMM-50-81, num estado razoável de conservação,
avaliada em 600 000,00MT (seiscentos mil meticais).
As propostas devem mencionar ao maior lanço oferecido acima do valor adiante indicado a 600 000,00MT (seiscentos
mil meticais).
No dia 10 de Fevereiro de 2022, pelas 12.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das
propostas apresentadas até esse momento, cujo acto os proponentes podem assistir.

Área de
Formação

13

•

Principal área de negócio e número de anos nesse negócio;
Experiência comprovada de pelo menos 10 anos em actividades similares (fiscalização
de obras de construção de edifícios públicos) em países em vias de desenvolvimento e
em condições similares as de Moçambique;
Experiência comprovada de pelo menos 10 anos em fiscalização de obras financiadas
por doadores externos;
Possuir Alvará de fiscalização de empreitadas de obras públicas, actualizado de 2ª Classe
categoria III ou superior

8. O Consultor será seleccionado ao abrigo do método CQS (Selecção Baseada nas Qualificações
do Consultor). Informação adicional poderá ser obtida no endereço abaixo, entre 8.30 e 14.30
horas, hora local.
9. A equipa técnica-chave do consultor não será objecto de avaliação para a constituição da lista
curta.
Consultores interessados deverão depositar suas Manifestações de Interesse por escrito (fisicamente)
até às 11.30 horas do dia 8 de Fevereiro de 2022.
Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul
Departamento de Aquisições (DA)
Av. Emília Daússe, n.º 591
Tel. +258 21 300571/68/81
Cell: 823026820
Maputo -Moçambique
E-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz
692
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Ligações que
mudam a nossa vida.

N˚0

A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos
Humanos desde 2005. Oferecemos serviços de Recrutamento e Selecção, Avaliação Psicológica e
Assessment, Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados e Mobilidade
Global, Contact Center e BPO Outsourcing.

O nosso Cliente é uma prestigiada empresa que se dedicada ao desenvolvimento de software de gestão. Como
consequência do seu crescimento, pretende recrutar:

•
•

ACCOUNT MANAGER (m/f)

•

Maputo - 1 Vaga

•

FUNÇÃO

•

Será responsável por angariar e acompanhar a carteira de distribuidores com o objectivo de potenciar o
negócio da empresa; planear e realizar visitas comerciais com seguimento completo do ciclo de vendas;
representar a empresa em eventos sectoriais e executar o plano comercial desenhado pela direcção.

•
•

PERFIL

•
•
•
•

•

Nível Médio Geral;
Mínimo de 2 anos de experiência em vendas externas, em particular prospecção;
Experiência em ambiente de negócio Business-to-business (B2B) e em desenvolvimento de negócio;
Conhecimento de software de gestão e de informática na óptica do utilizador.

•

OFERECEMOS
A possibilidade de trabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau
de experiência e nível de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de
desenvolvimento pessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia
30 de Janeiro de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no
link atrás identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do
formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz
Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE ERÁTI
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO Nº 1/SDEJT/2022
Por Despacho de 7 de Janeiro de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito torna-se público que está aberto um concurso
de ingresso no Aparelho do Estado, para o provimento de oitenta (80) vagas nas carreiras de Docente N1, Docente N3, Docente N4,
Agente de Serviço e Auxiliar, existentes no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, nos termos do nº1 do artigo 35 do
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com alínea a) do artigo 4
e o nº 1 do artigo 5 ambos do Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril e o nº 2 do artigo 2 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril.
1. Vagas disponíveis
Estão disponíveis oitenta (80) vagas nas carreiras de Docente N1, Docente N3, Docente N4, Agente de Serviço e Auxiliar, conforme
ilustra a tabela abaixo:

Nº

Carreira

Nº de
vagas
1

1

Docente N1
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Área de
Formação
Licenciatura
em Ensino de
Matemática
Licenciatura em
Ensino de Física

2

Docente N3

2

Curso Regular

3

Docente N4

55

Curso Regular

4

Agente de
Serviço

7

7ª Classe

5

Auxiliar

14

7ª Classe

Nome da Escola onde
será afecto
Escola Secundária de
Mirrote
Escola Secundária de
Alua
Escolas Primárias dos
Postos Administrativos
de Alua e Namiroa
Escolas Primárias dos
Postos Administrativos
de Alua e Namiroa
Escolas Primárias do
Distrito
Escolas Primárias do
Distrito

Observação
As vagas de Docentes N1 serão
absorvidos pelos suplentes constantes
no BR No 241_II_SERIE/2021, de 14 de
Dezembro

As vagas de Pessoal de Apoio serão
absorvidas pelos suplentes constantes
nos BR’s No160_II_SERIE/2019, de 19 de
Agosto e No138_II_SERIE/2021, de 20 de
Julho

2. Requisitos Gerais
Nacionalidade moçambicana;
Idade igual ou superior a 18 anos;
Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
Não ter sido expulso, aposentado ou reformado;
Situação militar regularizada;
Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador profissional correspondente à vaga que concorre.

3. Requisitos Específicos.
a) Carreira de Docente N3
• Possuir o nível médio do subsistema de formação de professores com especialização em educação de infância ou no atendimento às
crianças deficientes físico – mentais ou em educação de adultos;

• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.
b) Carreira de Docente de N4
• Possuir habilitações escolares mínimas de nível básico do subsistema de formação de professores com especialização em educação
de infância ou no atendimento às crianças deficientes físico – mentais ou em educação de adultos e
• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.
4. Admissão ao Concurso
A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito através de um requerimento (minuta afixada
na vitrina deste serviço) com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração de Compromisso de Honra, que mostra que nunca foi expulso do Aparelho de Estado, aposentado ou reformado;
b) Cópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento autenticada;
c) Cópia autenticada de Certificado de habilitações literárias do nível a que concorre ou equivalente;
d) Certidão de registo criminal;
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade,
f) Duas fotos tipo-passe;
g) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
h) Cópia Número Único de Identificação Tributária do NUIT
i) Curriculum Vitae.
NB: Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f) e g), que serão solicitados aos candidatos
admitidos.
5. Métodos de Selecção
O concurso será documental, cujo critério de selecção obedecerá:
a) A nota de conclusão do curso com 50 % do peso;
b) Idade 25% do peso;
c) Curriculum Vitae 25% do peso.
6. Lista de admitidos e excluídos
As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixados na vitrina deste Serviço, bem como.
7. Validade do concurso
O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta definitiva no Boletim da
República.
8. Local e Período de Submissão de candidatura
As candidaturas decorrerão por um período de 30 dias do calendário contados a partir do dia 10 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2022
e as mesmas deverão ser submetidas até 15.30 horas da última data, no horário normal de expediente, na Repartição dos Recursos
Humanos do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologias, com observância das medidas de prevenção da COVID – 19.
Sem mais, cordiais saudações
O Director do Serviço
Saide Mutave
(Especialista de Educação)
28
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Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022
Empresa de Importação e Distribuição de
Produtos Farmacêuticos pretende admitir dois (2)
Farmacêuticos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

COMUNICADO

FARMACÊUTICO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de trinta dias, citando a co-ré
WINER CAR, LDA, com último domicílio na Avenida
Agostinho Neto, número 1258, Sommerschield,
Distrito Municipal KaMpfumu, nesta cidade de Maputo,
actualmente em parte incerta, para, no prazo de 20
(vinte) dias, que começa a contar depois de findo o dos
éditos, a partir da data da afixação deste edital, contestar,
querendo, apresentando a sua defesa nos Autos de
Acção Ordinária registados sob o número 37/21-X,
que por esta Secção lhe move o autor FRANCISCO JORGE
CHIRINDZA, pelos fundamentos constantes da petição

15

(m/f)
(Maputo: Refª FARMP)
(Nampula: Refª FARNAMP)

inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório
desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro
das horas normais de expediente.
Maputo, aos 6 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e
vinte e dois
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba
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Perfil do/a Candidato/a:
• Licenciatura em Farmácia;
• Bons conhecimentos de Inglês;
• Domínio de ferramentas Office (Excel e Word);
• Elevado dinamismo e sentido de responsabilidade;
• Disponibilidade imediata;
• Elevada capacidade de organização no tratamento de
documentos;
• Nacionalidade moçambicana.
Oferecemos:
• Vencimento compatível com competência e resultados
atingidos;
As candidaturas com cópia de documento de identificação,
fotografia (cópia ou scan) e habilitações literárias deverão
ser enviadas para pharma.mp@gmail.com até ao dia 26 de
Janeiro de 2022 com indicação do local a que se candidata.
689

ANÚNCIO N.º 02/ DAF/CDFF/2022
Terceira Praça

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

A Phoenix Companhia de Seguros de Moçambique, SA, pela presente
informa aos estimados clientes e demais que tem circulado na praça
seguros falsos de responsabilidade civil que é normalmente vendido
nos postos de abastecimento.
A Phoenix distancia-se de todos documentos falsos em circulação e não
se responsabilizará por nenhum evento resultante dos referidos
documentos.
Caso queira confirmar a validade da sua apólice de seguro da Phoenix deve
por via dos seguintes contactos obter a informação: +258 850476875;
+258 21485376 e info@phoenixmozambique.com.
Lamentamos por qualquer incidente que possa ocorrer em virtude da
compra das apólices falsas.
Atenciosamente

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

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

Maputo, aos 21 de Janeiro de 2022
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1. Torna-se público que aceitam-se propostas, em cartas fechadas, devidamente
assinadas pelos proponentes, até às 9.00 horas do dia 1/2/2022, sendo que
a abertura das mesmas está marcada para às 9.30 horas do mesmo dia, para
venda de viatura dirigida ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens
Abatidos, a serem entregues na Secretaria do Centro de Documentação e Formação
Fotográfica-Departamento de Administração e Finanças, Avenida Josina Machel, nº
1071, R/C.
2. O bem pode ser visto durante as horas normais de expediente, (das 8.00 às 15.00
horas) nas instalações do Centro de Documentação e Formação Fotográfica, que
funciona na Avenida Josina Machel, nº1071, R/C.
3. As demais condições poderão ser consultadas no Edital afixado na vitrina da
Direcção Nacional de Património do Estado e na instituição onde se localiza o bem,
nos quais, estão indicados o número do bem, a marca, a matrícula e o valor, não
devendo ser apresentada proposta cujo valor seja inferior ao de Licitação.
Maputo, aos 25 de Janeiro de 2021
Autoridade Competente
Av. Josina Machel, nº 1071 – R/C, Tel: 21321545, Fax: 21429540, E-mail: cdff.mail@gmail.com - Maputo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o
executado SUBSTANTIA INTERNATIONAL, LIMITADA, com a
última sede conhecida na Av. Eduardo Mondlane, nº 652, 1º
andar, Ponta Gêa, cidade da Beira, ora em parte incerta, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, que começa a correr depois de findo o
dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação
deste anúncio no jornal, proceder o pagamento da quantia
exequenda no valor de 420 709,05MT (quatrocentos e vinte
mil, setecentos e nove meticais e cinco centavos), nomear
bens à penhora ou podendo no mesmo prazo deduzir posição
e nos termos do artigo 925º/2 do CPC, nos Autos de Execução
Sumária, nº 120/2021-I, que por este Juízo e Cartório do Único
Ofício lhe move a exequente TIBA MOÇAMBIQUE, LIMITADA,
sob pena de, não o fazendo, prosseguindo a execução seus
ulteriores termos, conforme tudo melhor consta da petição
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção,
onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas
normais de expediente.
Maputo, aos 3 de Janeiro de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MAURÍCIO JAMISSE MACHAVA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco
de Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta
e quatro a folhas oitenta e cinco verso, do livro de notas para
escrituras diversas número oitocentos e oitenta e um, traço
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ANDRÉ CARLOS
NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador e Notário
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MAURÍCIO
JAMISSE MACHAVA, casado com Angélica Laura Chissumba,

sob o regime de bens supletivos, natural de Maputo, residente
que foi no Bairro do Aeroporto, de então cinquenta e seis anos
de idade, sendo filho de Jamisse Meque Machava e de Elisa Faife.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos,
seus filhos: NÉRCIA MAURÍCIO MACHAVA, solteira, LEONEL
MAURÍCIO MACHAVA, solteiro e CLÉUSIO RAFAEL MAURÍCIO
MACHAVA, solteiro, todos naturais de Maputo, onde residem.
Que, não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram

aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a sua
sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 21 de Janeiro de 2022
O Notário
(Ilegível)
1038

ANÚNCIO DE VAGA
A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo pretende admitir para seu quadro de pessoal (1) um(a)
Consultora(a) Júnior do Grupo Vida, para trabalhar em seus escritórios em Maputo.
CARGO: Consultor (a) Júnior do Grupo Vida.
FINALIDADE GERAL DO TRABALHO:
Atender às expectativas do cliente/corrector, aderindo à pontualidade e serviços esperados

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
COMISSÃO DA CIDADE DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 05/2021
A Comissão da Cidade de Avaliação e Alienação de Imóveis de Habitação do Estado torna público
que em conformidade com o artigo 1 do Decreto nº 2/91, de 16 de Janeiro, os inquilinos abaixo
indicados apresentaram junto a esta Comissão requerimentos de compra de imóveis em que
habitam, convidando-se os cidadãos a denunciar qualquer irregularidade que possa existir nos
processos referidos neste aviso, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do
mesmo.
Nº

Nome do Inquilino

Endereço do Imóvel

01

Luís Magao Júnior

Rua da Imprensa nº 288, 28º andar Dtº

02

Princess Cinderella Kindergarten And Primary School,
Lda

Rua Adamastor, nº 78, 1º andar único

03

Argentina da Glória Machambane

04

Fernando Ângelo Paulo

05

Camilo Giggs Ntave

Rua do Xai-Xai, nº 9, moradia, Bairro da
Munhuana
Rua de Zavala, nº 262/3292, moradia, Bairro da
Munhuana
Rua Mariano Machado, nº 72, 2º andar, flat 6

RESPONSABILIDADADES:
• Atender as solicitações de cotação dentro de 24 horas, e encaminhar as cotações ao Gestor de Linha
para obter assistência e reverter ao Cliente/Corrector;
• Certificar de que as informações de KYC e AML sejam recebidas de acordo com a política do Grupo e
de Regulamentação;
• Contribuir para a eficácia e funcionamento do Departamento, no atendimento aos procedimentos e
solicitações exigidas;
• Cumprir o processo de triagem de novos clientes e clientes para renovação para o Departamento de
Triagem;
• Emissão de novas apólices e abertura de arquivo do cliente;
• Garantir Alterações/ Cancelamentos/ Decadências de apólices em conformidade com a solicitação do
corrector ou cliente ou pela confirmação do pagamento com controlo de crédito;
• Preencher o registo de reclamações e encaminhá-lo ao Gestor para que as reclamações sejam atendidas;
HABILIDADES:
• Ser comunicativo;
• Ser dinâmico e eficiente;
• Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
• Ter capacidade de persuadir e influenciar;
• Ter capacidade de trabalhar em equipa;
• Ter capacidade de trabalhar sob pressão.
CONHECIMENTOS:
• Conhecimento em atendimento ao cliente;
• Conhecimentos sólidos do software MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet.
REQUISITOS MÍNIMOS:
• Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
• Ter 12ª classe ou equivalente;
• Inglês e Português, fala e escrita fluentemente;
• Experiência de um (1) ano no ramo de Seguros.

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021
O Chefe da Comissão
Hamzate Aly H. Hámido
1023

Os interessados deverão enviar as cartas de candidatura, juntamente com o CV actualizado em português
e inglês, cópia do Bilhete de Identidade autenticada, Certificados de habilitações literárias e profissionais
autenticados, Registo Criminal, atestado de residência e cartas de recomendação/referência autenticadas,
2 fotos tipo-passe, para Av. Marginal, parcela 141/C Maputo ou para o correio electrónico
recruitment@ga.co.mz até ao dia 31/1/2022.
Somente Cvs seleccionados serão contactados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE VAGA

Anúncio do Concurso
1. A Secretaria de Estado do Desporto (SED) convida pessoas coletivas ou singulares, nacionais ou estrageiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela
abaixo:

N°

1

2

Modalidade
de
contratação
e respectiva
referência

Objecto do
concurso

Prestação de
serviço de
Concurso
exploração do
Limitado
centro social,
54A000141/ fornecimento de
CL/ /2022 lanches e refeições
aos funcionários
da SED
Contratação
para prestação
Concurso
de serviços
Limitado
de emissão de
54A000141/
passagens aéreas
CL/ /2022
para dentro e fora
do país

Data e hora
de entrega de
documentos de
qualificação e
propostas

Data e hora de
abertura de
documentos de
qualificação e
propostas

Validades
das
propostas

Data e hora
do anúncio de
posicionamento

Garantia
provisória

7/2/2022
10.15 horas

7/2/2022
10.30 horas

90 Dias

11/2/2021
10.30 horas

-

7/2/2022
13.15 horas

7/2/2022
13.30 horas

90 Dias

11/2/2022
10.00 horas

-

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou adquirí-los pela importância não restituível de 1.000.00MT (mil meticais) e pode ser depositada
na conta BCI da SED- 126045041013.

3. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos no 1° andar do edifício da SED, sita na Av. 10 de
Novembro, nº 74, Caixa Postal 2080, na Cidade de Maputo. As propostas deverão ser entregues no
ederenço acima mencionado, na presença dos demais concorrentes que estiverem presentes na sessão
de abertura.

4. 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.
Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo pretende admitir para seu quadro de pessoal (1) um(a)
Consultora(a) Individual Júnior de Vida, para trabalhar em seus escritórios em Maputo.
CARGO: Consultor (a) Individual Júnior de Vida.
FINALIDADE GERAL DO TRABALHO:
Atender às expectativas do cliente/corrector, aderindo à pontualidade e serviços esperados
RESPONSABILIDADADES:
• Atender as solicitações de cotação dentro de 24 horas, e encaminhar as cotações ao Gestor de Linha
para obter assistência e reverter ao cliente/corrector/ banco;
• Certificar de que as informações de KYC e AML sejam recebidas de acordo com a política do Grupo e
de Regulamentação;
• Cumprir o processo de triagem de novos clientes e clientes para renovação para o Departamento de
Triagem;
• Emissão de novas apólices e abertura de arquivo do cliente;
• Garantir alterações/ cancelamentos/ decadências de apólices em conformidade com a solicitação do
corrector ou cliente ou pela confirmação do pagamento com controlo de crédito;
• Preencher o registo de reclamações e encaminhá-lo ao Gestor para que as reclamações sejam atendidas;
HABILIDADES:
• Ser comunicativo;
• Ser dinâmico e eficiente;
• Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
• Ter capacidade de persuadir e influenciar;
• Ter capacidade de trabalhar em equipa;
• Ter capacidade de trabalhar sob pressão.
CONHECIMENTOS:
• Conhecimento em atendimento ao cliente;
• Conhecimentos sólidos do software MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet.
REQUISITOS MÍNIMOS:
• Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
• Ter 12ª classe ou equivalente;
• Inglês e Português, fala e escrita fluentemente;
• Experiência de um (1) ano no ramo de Seguros.
Os interessados deverão enviar as cartas de candidatura, juntamente com o CV actualizado em português
e inglês, cópia do Bilhete de Identidade autenticada, Certificados de habilitações literárias e profissionais
autenticados, Registo Criminal, atestado de residência e cartas de recomendação/referência autenticadas,
2 fotos tipo-passe, para Av. Marginal, parcela 141/C Maputo ou para o correio electrónico
recruitment@ga.co.mz até ao dia 31/1/2022.
Somente Cvs seleccionados serão contactados.
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Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022

Energia para Moçambique

Beira Agricultural Growth Corridor

ADENDA AO PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria N.º 39A002552/SC/001/2022
Fiscalização das Obras de Reabilitação das Mini-Centrais de Chiloane e Chissinguana
na Província de Sofala e Chivule em Sofala
1. O FUNAE convida a todas empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para prestação de serviços
de fiscalização de obras de reabilitação das mini-centrais de Chiloane e Chissinguana na Província de Sofala e Chivule em
Sofala.
2. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações para prestar os
serviços: experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos realizados com características similares,
disponibilidade de capacidade adequada entre o seu pessoal para a execução dos trabalhos descritos, alvarás/licenças,
cartas abonatórias e outras informações que julgar relevantes.
3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.
4. As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
• Experiência geral do consultor;
• Experiência na execução de trabalhos similares;
• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de cinco;
• Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto;
• Metodologia de execução dos serviços.
5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um (1) original e duas (2)
cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 4/2/2022.
6. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Fiscalização das obras de
reabilitação das mini centrais de Chiloane e Chissinguana na Província de Sofala e Chivule em Sofala”.
7. Os candidatos poderão obter informação adicional no endereço abaixo:
FUNAE – Fundo de Energia
Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)
Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular. 82 ou 84 3216550
Maputo - Moçambique

ANÚNCIO DE VAGAS
A Beira Agricultura Growth Corridor (BAGC) está a implementar um
projecto de desenvolvimento de água e irrigação nas Províncias de
Manica e Sofala. A BAGC pretende recrutar dois consultores individuais
por um período de até 6 meses para os seguintes cargos:
Engenheiro de Irrigação (1)
• Licenciatura em Engenharia Mecânica, Engenharia de Irrigação ou
outra área relevante;
• 10 anos de experiência na concepção de obras de abastecimento de
água e irrigação;
• Experiência na supervisão de obras de abastecimento de água e
irrigação;
• Domínio da língua inglesa, escrita e fala.
Técnico de Irrigação (1)

Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022

• Diploma em Engenharia Mecânica, Irrigação ou outra área relevante;

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar - C.P.: 2289 – Maputo - Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 - Fax.: (+258) 21 30 92 28 E-mail: funae@funae.co.mz - Webpage: www.funae.co.mz

• 5 anos de experiência na supervisão de obras de abastecimento de
água e irrigação;
• Conhecimento da língua inglesa será uma vantagem.

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº
PT08/02280
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado
Nº PT10/03200

Os interessados poderão enviar a sua carta de candidatura acompanhada
do seu CV até ao dia 28 de Janeiro de 2022, através do endereço
electrónico: partnerships.corridor@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Southern Africa Trade and Connectivity Project

ANÚNCIO DE PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ANNOUNCEMENT OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER A ESTRATÉGIA NACIONAL DE
LOGÍSTICA PARA MOÇAMBIQUE
Projecto nº P164847
Número de Referência: MZ-UGPTC-271582-CS-QCBS /2021
1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) está a implementar o Projecto de
Comércio e Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação
comercial regional, desenvolver cadeias de valor regional e melhorar o acesso às infra-estruturas, incluindo investimentos ao longo
dos Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África
do Sul através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto para a contratação Consultoria para Elaboração da
Estratégia Nacional de Logística.
2. O objectivo da Estratégia Nacional de Logística de Moçambique é diagnosticar as realidades actuais e a estratégia de projecto,
logística e acções de transporte necessárias a curto, médio e longo prazo, que promovam o crescimento do país e que tenham um
papel sustentado e relevante nos novos esquemas globais de transporte e logística multimodal.
3. Os objectivos específicos a seguir apresentados constituem um quadro de orientação mínimo, que não é exaustivo nem limitativo no
desenvolvimento da estratégia Logística Nacional de Moçambique são: a) Compreender a estrutura actual e a evolução previsível da
procura e necessidades de serviços logísticos no contexto da e cadeias internacionais de produção e comércio com Moçambique como
plataforma de trânsito ou distribuição., b) Identificar e definir os fornecimentos de infraestrutura, logística e serviços de transporte
existentes no país e determinar as ações e investimentos necessários para dar uma resposta tempestiva e de qualidade aos requisitos
da demanda, entre outros.
4. Assim, o MTC, através do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral convida consultores interessados e elegíveis a
manifestarem interesse em realizar a referida consultoria. Os consultores interessados devem fornecer informações indicando que
estão qualificados para executar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos semelhantes realizados, anos de experiência
na área, incluindo experiência de trabalho, etc.)

CONTRACTING CONSULTING SERVICES TO DEVELOP THE NATIONAL LOGISTICS STRATEGY FOR
MOZAMBIQUE
Projecto nº P164847
Número de Referência: MZ-UGPTC-271582-CS-QCBS /2021
1. The Government of Mozambique, through the Ministry of Transport and Communications (MTC), is implementing the Southern
Africa Trade and Connectivity Project (SATCP), with funding from the World Bank. The project aims to reduce trade costs and time,
increase regional trade coordination, develop regional value chains and improve access to infrastructure. This includes investments
along the Nacala and Beira Corridors that link Mozambique to Malawi, and along the Maputo Corridor that links Mozambique
to South Africa through Ponta do Ouro, and the project intends to apply part of the funds for hiring Consultancy services for
development of the National Logistics Strategy.
2. The objective of the Mozambique National Logistics Strategy is to diagnose the current realities and project strategy, logistics and
transport actions necessary for the short, medium, and long term, which promote growth of the country and has a role sustained
and relevant in the new regional and global multimodal transport and logistics schemes.
3. The specific objectives presented below constitute a minimum guidance framework, which is not exhaustive or limiting in the
development of the Mozambique National Logistics strategy are: a) Understand the current structure and foreseeable evolution
of the demand and needs of logistics services in the context of national and international production and trade chains with
Mozambique as a transit or distribution platform., b) Identify and define supplies of infrastructure, logistics and transportation
services that exists in the country and determine the actions and investments necessary to provide a timely and quality response to
the requirements of the demand among others.
4. Thus, the MTC, through the Southern Africa Trade and Connectivity Project, invites interested and eligible consulting firms to
express interest in carrying out the aforementioned consultancy. Interested consulting firms must provide information indicating
that they have the required qualification, experience, technical and professional competence for successful implementation of the
assignment (via brochures, description of similar work performed, years of experience in the field, including work experience, etc.)

5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de
Aquisição para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento para Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços
de Consultoria, edição 2020, e o método de selecção será a Selecção Baseada na Qualidade e Custo e o contrato deverá durar oito (8)
meses corridos.

5. The consulting firm will be selected in accordance with the World Bank procedures defined in the Procurement Regulation for
Borrowers of Investment Project Financing Operations for Goods, Works, Technical Services and Consulting Services, 2020 edition.
The selection method will be based on Quality and Cost and the contract is expected to last for eight (8) calendar months.

6. Os critérios de Shortlisting serão os seguintes: (i) A empresa de consultoria deve estar no mercado há pelo menos 20 anos; (ii) Deve
ter pelo menos 15 anos de experiência internacional no desenvolvimento da Estratégia Logística Nacional (iii) Deve ter pelo menos 10
anos de experiência em análise e diagnóstico de cadeias logísticas e sua expressão espacial numa rede de corredores (iv) A expressão
de interesse deve ter no máximo 25 páginas.

6. The Short-listing criteria will be as follows: (i) The consulting firm should have been in business for at least 20 years; (ii) Should
have at least 15 years of international experience in development of National Logistics Strategy (iii) Should have at least 10 years of
experience in analysis and diagnosis of logistics chains and their spatial expression in a network of corridors (iv) The expression of
interest must have a maximum of 25 pages.

7. Os consultores interessados poderão consultar ou solicitar os Termos de Referência no endereço abaixo, durante o horário normal
de expediente.

7. Interested consultants may collect or request the Terms of Reference at the address below, during normal business hours.

8. Os envelopes contendo Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: MZ-UGPTC-271582CS-QCBS /2021- Contratação de Consultoria para Elaboração da Estratégia Logística Nacional.
9. As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas electronicamente (preferencialmente) ou fisicamente no idioma nacional ou
em inglês até ao dia 9 de Fevereiro de 2022, às 14.00 horas (horário local) para o endereço abaixo
Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
Attn: Unidade de Aquisições
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: pde-procurement@pde.gov.mz

8. The envelopes containing Expressions of Interest must be sent with the following indications: Ref.: MZ-UGPTC-271582-CSQCBS/2021- Hiring Consultancy for development of the National Logistics Strategy.
9. Expressions of Interest must be submitted electronically (preferably) or physically in Portuguese or in English by February 9,
2022, 2:00 pm (local time) to the address below.
Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
Attn: Unidade de Aquisições
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: pde-procurement@pde.gov.mz
731

18

PUBLICIDADE

Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA
1ª SECÇÃO CIVIL

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CHALI TEMBE
Certifico, para efeitos de publicação, que por
escritura de vinte e um de Janeiro de dois mil e vinte
e dois, exarada de folhas vinte e sete a folhas vinte
e nove, do livro de notas para escrituras diversas
número oitocentos e oitenta e cinco “D”, no Terceiro
Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito,
Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
CHALI TEMBE, casado, com Rejoyce Lameque
Tembe, natural que foi de Maputo, residente que foi
nesta cidade, sendo filho de Jossefa Tembe e de Dora

Ndimene.
Que ainda pela mesma escritura pública foram
declarados como únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, sua cônjuge acima
identificada e seus filhos: MATANIA CHALE TEMBE,
casada, com Daniel Rafael Nhaquiombei, sob o
regime de bens adquiridos, DORA CHALI TEMBE,
solteira, JOSSEFA NATANIEL CHALI TEMBE, solteira,
LUTER LAMEQUE TEMBE, solteiro, CLEMÊNCIA
TERESA TEMBE MONDLANE, casada, com Vigário
António Mondlane, sob o regime de comunhão geral
de bens, ROLAN CHALI TEMBE, solteiro e LUDOVINA

CHALI TEMBE, menor, natural da Matola e todos os
outros naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei
prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam
concorrer a sua sucessão.

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLDEN ROBERTO NHAMILIANE PHELE, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Está Conforme
Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022
A Notária
(Ilegível)
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CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MILANGE
UNIDADE GESTORA E EXECUTORAS DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal da Vila de Milange convida empresas nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de
elegibilidades, a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:
Data e hora
de entrega de
documentos
de Concurso

Data e hora de
abertura de
documentos de
Concurso

Validade
das
propostas

Garantia
Provisória

Nº de Ordem

Objecto do Concurso

Modalidade

Concurso Nº 01/
UGEA/CMVM/
RP/2022

Prestação de serviços de
recolha de resíduos sólidos na
Autarquia

Concurso
Público

11/2/2022
9.00 horas

11/2/2022
9.30 horas

90 Dias

Não Aplicável

Concurso Nº 02/
UGEA/CMVM/
FE/2022

Asfaltagem da rua que parte
da EN11 à Unidade Residencial
12 de Outubro, numa extensão
de 1Km, na Vila Municipal de
Milange

Concurso
Público

11/2/2022
9.00 horas

11/2/2022
9.30 horas

90 Dias

25.000,00MT

Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de
Acção Executiva para Entrega de Coisa Certa, registados sob o nº 186/18,
em que é exequente FRANCELINA SALVADOR SITOE TOVELA, residente no
Bairro de Mussumbuluco, quarteirão
nº 5, casa nº 240, move contra o executado ADRIANO CARLOS NHAMOA,
divorciado, com último domicílio no
Bairro Magoanine “A”, quarteirão nº
26, casa nº 387, com o contacto: 844117337.
É desta forma citado o executado, para,
no prazo legal de 10 (dez) dias, com
dilação de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da afixação do pre-

sente anúncio, proceder a entrega ao
exequente, dos documentos da casa no
Bairro de Mussumbuluco, uma propriedade com 13 (treze) cabeças de gado,
situada em Combumune - província de
Gaza, um terreno situado na Praia de
Bilene - província de Gaza e de um terreno situado em Mulotana, província de
Maputo, pelos fundamentos constantes
na 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.
Mais ainda, é citado para dentro do
mesmo prazo, escolher domicílio para
receber as notificações ou constituir

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MILANGE
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Avenida Eduardo Mondlane, ao lado do edifício do Governo do Distrito de Milange
E-mail: ugeacmvmilange@gmail.com

A Autoridade Competente
(Assinatura ilegível)
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CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO
www.desaﬁo.co.mz

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro
Área Operacional da Beira
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Nos termos 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, o FIPAG-Área Operacional da
Beira comunica o cancelamento dos concursos abaixo:
Nº do Concurso

Modalidade
do Concurso

Objecto de contratação

Concorrente

Valor de Adjudicação

12/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

Fornecimento de gerador

----------------

Propostas financeiras
acima do orçado

13/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

Fornecimento de toner

----------------

Propostas financeira
acima do orçado

14/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

Prestação de serviços de
aluguer de máquina

----------------

Deserto

15/CP/FIPAGAOB/2021

Concurso
Público

Fornecimento de juntas
para reparação da
conduta adutora

---------------

Propostas financeira
Acima do orçado

13/CL/FIPAGAOB/2021

Concurso
Limitado

Fornecimento de Pneus

----------------

Propostas financeira
acima do orçado

997

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. Nos termos 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, o FIPAGÁrea Operacional da Beira convida aos interessados a apresentarem propostas fechadas, para os
concursos abaixo:
Data e hora limite
de entrega das
propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

Valor da garantia
provisória

Prestação de
serviços de limpeza,
jardinagem e
fumigação

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
9.00 horas

Não Aplicável

Concurso
Público

Fornecimento de
toners

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
10.00 horas

88.000,00MT

03/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Fornecimento de
medicamentos

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
13.00 horas

Não Aplicável

04/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Prestação de serviços
de oftamologia

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
14.00 horas

Não Aplicável

05/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Fornecimento
de reagentes e
equipamentos para
laboratório

28/2/2022
8.30 horas

28/2/2022
9.00 horas

Não Aplicável

06/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

28/2/2022
8.30 horas

28/2/2022
11.00 horas

Não Aplicável

07/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

28/2/2022
8.30 horas

28/2/2022
13.00 horas

Não Aplicável

08/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Fornecimento de
consumíveis de
escritório

1/3/2022
8.30 horas

1/3/2022
9.00 horas

Não Aplicável

09/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Fornecimento de
material de HSST

1/3/2022
8.30 horas

1/3/2022
10.00 horas

Não Aplicável

10/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Fornecimento de
ferramentas

2/3/2022
8.30 horas

2/3/2022
9.00 horas

Não Aplicável

11/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

Fornecimento de
material de construção

2/3/2022
8.30 horas

2/3/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Nº do Concurso

Modalidade
do Concurso

01/CP/FIPAGAOB/2022

Concurso
Público

02/CP/FIPAGAOB/2022

Objecto de
contratação

Fornecimento
de combustível e
lubrificantes
Fornecimento de
pneus e acessórios
para viaturas

3. O período de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data-limite de entrega das
mesmas.
4. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no endereço indicado no ponto 5 pelas 15.00
horas do dia 14 de Março de 2022.
5. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela
acima, no seguinte endereço:
FIPAG-Área Operacional da Beira
Rua Companhia de Moçambique, n.º 35
TEL.-23 323102
CIDADE DA BEIRA

6. 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.º 5/2016, de 8 de
Março.
Beira, Janeiro de 2022

Beira, Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

Verifiquei
O Meritíssimo Juiz
Holden Roberto Nhamiliane Phele
(Juiz de Direito “C”)

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos
concursos durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio,
na UGEA, sediada no endereço indicado no n.º 5 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância
não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), devendo para tal depositar o valor na
conta bancária n.º 54145595 domiciliada no Millenium BIM.

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
1.

A Escrivã de Direito
Cremilde Cecília Monjane

Direcção Regional Centro
Área Operacional da Beira

Município da Vila de Milange, aos 20 de Janeiro de 2022

www.jornaldomingo.co.mz

Matola, aos dezoito dias do mês de
Janeiro do ano dois mil e vinte e dois

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou adquirí-los pela
importância não reembolsável de 2000,00MT, a partir do dia 20 de Janeiro de 2022.
2. Para a obra de asfaltagem, poderão participar do concurso todos candidatos elegíveis, requeridos de Alvará da 4ª classe ou superior.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, nas horas normais de expediente, e serão abertas em sessão pública, na
presença dos concorrentes ou seus representantes e outros interessados que desejarem comparecer.
4. As propostas que chegarem depois da hora de recepção, não serão aceites.
5. A visita aos locais das obras é obrigatória e será realizada nos dias 1 e 2 de Fevereiro de 2022, com início às 9.00 horas, devendo
os interessados concentrarem-se no edifício-sede do Conselho Municipal da Vila de Milange. Os custos para a realização da visita
serão suportados pelos concorrentes.
6. O anúncio do posicionamento terá lugar no dia 18 de Fevereiro de 2022, pelas 9.00 horas na Sala de Sessões da Assembleia
Municipal da Vila de Milange, nos termos do nº 9 do artigo 54 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
7. 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.º 5/2016, de 8 de Março.

www.jornalnoticias.co.mz

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 255, nº 2, do CP Civil.

A Autoridade Competente
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A energia está a
reinventar-se.
E nós também!

Total está a
transformar-se
e a tornar-se
TotalEnergies

734

INHAMBANE EM FOCO
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Educação necessita
de 25 mil carteiras

O

SECTOR da Educação e Desenvolvimento Humano em
Inhambane carece
de pouco mais de
25 mil carteiras escolares para
tirar as crianças que ainda estudam sentadas no chão ou
em bancos improvisados pelos
pais e ou encarregados de educação.
De acordo com a directora provincial de Educação
e Desenvolvimento Humano
de Inhambane, Palmira Palma Pinto, por insuficiência
de carteiras decorre nos distritos a colocação de bancos
não convencionais nas escolas para evitar que as crianças
estudem sentadas no chão.
Contudo, o desafio do
sector é continuar a alocar
mais carteiras convencionais,
de modo a garantir as condições necessárias para o ensino
e aprendizagem.
No ano passado, foram
adquiridas 4070 novas carteiras duplas, contra 3770 planificadas, o que corresponde a
uma realização acima de 100
por cento.
Para o presente ano lectivo, a província de Inhambane vai contratar 608 novos
funcionários, dos quais 406

Nazimo Mussá

Reduz número de processos
judiciais pendentes

docentes e 202 do quadro técnico comum. A contratação
destes funcionários vai custar
mais 60 milhões de meticais.
Também se projectou a
construção de 14 novas escolas, que terão 75 salas de

aula. Com a construção destas escolas, o número passará
de 966 para 980 estabelecimentos de ensino, o que vai
contribuir para a redução das
longas distâncias percorridas
pelos alunos à busca do co-

nhecimento.
A directora de Educação
assegurou que os projectos de
escolas já contemplam o apetrechamento em equipamento escolar.
Entretanto, a província

Adquiridos sistemas
de dessalinização de água
POUCO mais de 63 milhões de meticais serão aplicados este ano na
construção de quatro sistemas de
dessalinização de água nos distritos
de Funhalouro, Govuro e Massinga,
na província de Inhambane.
Trata-se de um projecto que conta com apoio do Governo central,
sendo que os contratos já foram assinados entre as partes envolvidas.
Os sistemas serão implantados
nas localidades de Machacane, no
distrito de Govuro; Tsenane e Tome,
em Funhalouro; e Balate, em Massinga, onde as comunidades enfrentam
problemas de saúde devido ao consumo de água com alto teor de sal.
O montante foi anunciado pelo
director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de

Inhambane, Daniel Massingue, que
fez saber que o objectivo é garantir
que a população tenha acesso à água
com baixo nível de sal.
Massingue explicou que, além das
três localidades, o montante inclui a
reabilitação do sistema de dessalinização de Chicomo, ainda no distrito
de Massinga, que neste momento se
encontra paralisado.
Apontou que é prioridade do sector fazer a reposição e manutenção
deste sistema, assim como operacionalizar os que serão instalados,
para permitir que a população consuma água com os padrões recomendados.
Segundo Massingue, a dessalinização é uma tecnologia nova e cara,
que ainda não é do domínio das co-

munidades, por isso o sistema de
Chicomo ficou paralisado em pouco tempo, facto associado ao difícil
acesso a peças para a manutenção e
reparação.
Apesar de ser tecnologia cara, devido ao seu custo de manutenção, o
Governo não tem outro recurso para
esta zona norte da província. Para
evitar paralisações constantes, os
responsáveis pela gestão dos sistemas
serão capacitados.
A dessalinização consiste em processos químicos de retirada de excesso de sal e outros minerais da água.
Este procedimento é muito utilizado
em regiões em que a água doce é escassa ou é de difícil acesso, ou em que
o lençol freático apresenta alto nível
de salinidade.

dos seus Jornais digitais

Provincial, dada a tendência crescente de casos. No ano
passado, por exemplo, foram
tramitados 1461 processos
contra 1356 de 2020.
Comparando com igual
período de ano anterior, houve
aumento de 105 processos nos
crimes de violência doméstica, o correspondente a 7,2 por
cento, e mais oito processos de
abuso sexual contra 75 registados em 2020.
No período em análise, o
Ministério Público tramitou 55
processos sobre tráfico sexual
de menores de 12 anos, sendo
28 pendentes de 2020 e 27 do
ano passado.
Para garantir a celeridade
processual e imprimir maior
dinâmica na investigação e
instrução preparatória, o Ministério Publico vai receber
três magistrados para reforçar a
actuação, principalmente nos
distritos de Zavala, Massinga e
na cidade de Inhambane.

PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

AVISO
A Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM) informa
aos seus estimados clientes e ao público em geral, que
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das
infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica na próxima terça-feira,
dia 25 de Janeiro do corrente ano, no período das
08:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Bairro Belo
Horizonte.

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

É Simples, Rápido e Prático.

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz

crimes sofisticados.
Referiu que a complexidade dos crimes que ocorrem
nos últimos anos dificulta a sua
investigação e consequentemente a celeridade processual.
Conforme disse, apesar
de haver redução de processos que transitam de um ano
para outro ou dos arquivados,
a Procuradoria Provincial não
está satisfeita com os resultados.
Devido a estes desafios,
nem sempre os prazos estabelecidos para a instrução preparatória são cumpridos.
“Hoje, até a investigação do
crime aparentemente simples
pode ser complexa porque os
infractores procuram, de todas
as formas, ocultar as provas, e
isso acaba comprometendo os
prazos estabelecidos”, disse.
De acordo com o magistrado, a violência doméstica e
sexual são outros crimes que
preocupam a Procuradoria

Para efeitos de precaução todas as instalações deverão
ser consideradas como estando permanentemente em
tensão.

Renovar a subscrição

Use:

ainda não alcançou a meta das
matrículas da primeira classe.
Das 50.672 crianças planificadas, foram inscritas até ao
momento apenas 34.887, o que
corresponde a 69 por cento da
meta.
Devido à situação, o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano prorrogou o
período das matrículas até dia
31 do mês em curso, que coincide com a abertura oficial do
ano lectivo.

A PROVÍNCIA de Inhambane
regista redução do número de
processos judiciais pendentes,
mercê do esforço dos magistrados do Ministério Público.
Dados apresentados pela
Procuradoria Provincial de
Inhambane indicam que foram tramitados no ano passado 8638 processos-crime, dos
quais 727 transitaram de 2020
para 2021. O número representa uma execução processual de
95.1 cento.
Ainda no período em alusão, foram registados 791 processos contra 8395 de 2020,
representando uma redução de
57 processos. Dos 8638 casos
tramitados, 8312 findaram e
420 transitaram para o presente ano.
O procurador-chefe provincial de Inhambane, Nazimo
Mussá, disse que a celeridade
processual ainda é um desafio para o Ministério Público,
tendo em conta o aumento de

Internet

(ebanking)
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urgelmatula@gmail.com
César Langa
cesarlanga@yahoo.com.br

Por que recuar?
TEM sido comum falar-se de zonas de expansão,
em quase todo o país, em referência ao nascimento de novos bairros residenciais, como forma de
acomodar o movimento demográfico, ou mesmo
responder ao próprio desenvolvimento humano.
Foi desta forma que, aqui, na cidade de Xai-Xai,
nasceram bairros como Patrice Lumumba, Ndambine-2000, Chinumguine, Makanwine e 2013.
Mas o fenómeno começou mesmo na cidade de Maputo, com o parcelamento dos bairros
Laulane, Mahotas, Magoanine, Zimpeto e agora
KaTembe, num fenómeno que teve dinâmica paralela no Município da Matola, onde surgiram os
bairros Nkobe, Khongolote, 1º de Maio, Muhalaze, só para citar alguns exemplos.
Recomenda-se que o nascimento de zonas de
expansão tenha de ser acompanhado pela criação de infra-estruturas sociais, para acomodar as
necessidades básicas da população, começando por
vias de acesso, para assegurar a circulação de pessoas e bens, passando pela reserva de espaços para
a construção de escolas, postos policiais, mercados,
campos de jogos e mais serviços afins, como o provimento de água e energia eléctrica.
No Município de Nampula, por exemplo, uma
das grandes infra-estruturas implantadas em Muhala-Expansão foi um estádio de futebol, que até já
acolheu jogos do Moçambola, mesmo tendo sido
construído na base de uma arquitectura discutível,
ou mesmo reprovável, que colocou a tribuna de
honra virada para o sol. Talvez esta seja uma razão
que possa justificar o abandono a que se encontra
votado.
Para os bairros Khongolote e 1º de Maio, foram
construídas algumas escolas primárias, secundárias
e pré-universitárias, para reduzir a demanda e permitir que crianças e adolescentes não tenham de per-

correr longas distâncias para as cidades de Maputo
e Matola, para onde o serviço de transporte não é
tão eficiente como seria de desejar. Uma das grandes
realizações, para estes dois bairros, foi a colocação
do asfalto na Rua de Khongolote e a pavimentação
da outra, que parte da zona comercial do 1º de Maio
para Nkobe, passando por Mapandane, formando
uma espécie de circular, por se prolongar até aos antigos bairros da Machava-sede e Infulene.
Na procura de provimento de serviços para a população, outros serviços foram aparecendo, incluindo bancários, como a colocação de ATM’s, sabido
qual tem sido a demanda, quando se trata de dinheiro. Em Khongolote e 1º de Maio, por exemplo, o
leque de opções, para estes serviços, chegou a alargar-se, para o conforto dos novos munícipes, que já
não precisavam de recorrer às grandes e tradicionais
cidades de Maputo e Matola, para encontrar ATM’s
e fazerem os seus movimentos.
Só que, para o meu espanto e sem nenhuma explicação, tenho estado a acompanhar um movimento
de remoção de ATM’s, devolvendo-se a população
ao sofrimento sobre o qual já começava a festejar
vitória.
Sei que os malfeitores não têm ajudado, com frequentes vandalizações destas infra-estruturas, mas
este fenómeno, para a infelicidade da humanidade,
faz parte do quotidiano das sociedades, incluindo
países do 1º mundo, razão pela qual existem os serviços de Polícia e outros até de segurança privada.
Mas, neste momento, arrisco-me mesmo a dizer
que os três pontos que existiam com ATM´s
(Farmácia, Nkonolwene e Cemitério) foram desactivados e as caixas removidas. Os locais mais
próximos para estas operações são a Zona-Verde
e Nkobe.
Porque recuar? Jogando limpo(po).

SIGAROWANE

GUSTAVO MAVIE
DJENGUENYENYE NDLOVU

O outro lado do rio

FICHA TÉCNICA

A CERCA de duzentos metros do rio, no sentido
oeste/este, no lado direito da estrada, a vegetação, escassa, desaparece engolida pelas águas
de um rio que as margens não o violentam. Este
quadro, que se repete a cada Janeiro/Fevereiro, acompanha a marcha e até a outra margem,
também sem árvores. Um canhoeiro faz de sombra a um improvisado bazar de milho fresco e,
também, a determinadas horas do dia, de peixe,
igualmente fresco. Estão estacionados alguns
automóveis e senhoras de viver urbano mais os
homens em companhia regateiam os preços com
as vendedeiras sofridas, algumas com os filhotes nas costas; com os rapazotes que saídos da
faina, estão ali para fazer do pescado unidades
monetárias para a satisfação das suas necessidades. Acondicionam os produtos nos colman’s
guardados nas malas dos automóveis que partem
para dar lugar a outros que chegam, também para
depois partirem.
Os braços sempre no ar segurando peixes dizendo da sua ainda vida, mexendo as caudas como
se se passeassem nas águas do rio de que foram
retirados há momentos. Para a frigideira ou para
as panelas sobre o fogo disparado pelos fogões ou
para os grelhadores de todos os tipos.
Regressam das praias, das casas de nascimento, dos lugares da primeira infância, da adolescência. Param e compram e partem. E há sorrisos nos
rostos das mulheres, dos rapazotes. Mais alguns
meticais nas pontas das capulanas, nas algibeiras,
depois as roupas recicladas e…
Do lado esquerdo, as águas estão engolidas
pelo canal de irrigação e não venceram ainda as
margens, estas que o oprimem, pelo menos até
agora. Crê-se que hão-de vencê-las, hão-de galgá-las, tal as do rio.
Na ponte, hoje os meninos e as meninas, geralmente com as suas bacias carregadas de peixe
dançante, e encostadas ás cinturas enquanto as
mãos exibem o produto, desta vez não estavam lá.
Por cima da ponte, dos dois lados da estrada, a
água governa o espaço que ao longo do ano é de
um verde sedutor onde por vezes os hipopótamos
apanham banhos de sol. É a água das chuvas daqui. É a água das chuvas a montante.
Na outra margem, uns cinquenta ou pouco
mais metros, do lado esquerdo da estrada, um pequeno bazar, um pouco mais organizado. Panelas
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de alumínio com milho fumegante, fogões a carvão com o milho assado. Um verdadeiro Takeway.
E faz desligar motores de automóveis, motores de
carros e as mandíbulas em actividade. Depois é a
alegria e um momento para contá-lo, num grande escritório da zona chique ou numa barraca de
qualquer de um bairro qualquer da periferia da
cidade de Maputo ou da cidade da Matola. O efeito é o mesmo. A clientela do lugar vai subir. Vai
crescer também o número de vendedeiras idas de
lugares distantes, não de tão distantes como os
chinocas que cá vendem inertes, bugigangas…
mas de lugares distantes.
Os polícias do controlo, esperam pacientemente pelos que vem do oeste e fizeram paragem
junto às panelas de alumínio. Arrancam para uns
metros depois pararem diante de homens de fuzís
em punho, o que lhes dá muita autoridade, e vestidos diferente do vulgar mortal. É a Polícia em
suas subunidades, tributários também. Todos para
fiscalizar , para mais um “refresco”... tem de se
estar com a autoridade. E, então é o “refresco”e
isso não tem nada de mal.
É a vida!
Camiões de grande tonelagem, carros de
transporte de passageiros com trelas de carga,
estão apinhados sendo fiscalizados pela Polícia e
pelos agentes tributários. Os turismos, esse que
não incomodem. Devem é bazar logo. O gesto
do agente recomenda quando tentam afrouxar…
nada de mal.
Os monstros peixes bagre (peixe preto) geralmente pendurados em ramos de um canhoeiro um
pouco mais adiante, não estão lá. E é pena. Fazem
lembrar a avó ou as américas.
Pois, é este o outro lado do rio, rio com um
registo grandioso na história do país, depois da
sua Independência,muito perturbada mesmo antes de ano e que o seria por longos anos. Acordo
de Incomati: era a paz que se buscava. Não era
uma aliança com o inimigo.
Esse rio engorda, de vez em quando, e faz chorar milhares de almas. Acontece com alguma normalidade todos os anos. Convoca solidariedade
de povos de outros países, mobiliza dinheiros…
É também por pouco tempo, mas há colheita bem
farta para muitos, mas muitos muito poucos.
Do outro do rio.
As cheias que se anunciam.
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O MODELO de pagamento adoptado pela REVIMO para a “Circular” não é oneroso. Isto porque multiplicando os 40 meticais por uma viagem de ida e volta são 80 meticais. Mesmo para
quem use esta via para ir ao serviço e voltar para
sua casa nos cinco dias úteis que correspondem a
uma semana de trabalho, o custo máximo num
mês seria de 1600,00 meticais, mas será menos
porque os usuários constantes beneficiarão de
um grande desconto. Tal desconto será aferido
em função das vezes que for a passar num período de um mês.
O desconto será calculado automaticamente
pelo sistema informático que está instalado em
cada portagem e será feito na base da matrícula
de cada veículo.
Com base no resultado dessa “leitura” o dono
do carro será comunicado da nova taxa mais baixa que passará a pagar.
O desconto é ainda maior para os chapeiros,
porque beneficiarão dum desconto de 75 por
cento sobre o preço que deviam pagar a cada
vez que passassem por uma portagem. Está estabelecido que os “chapas” mais pequenos com
lotação máxima de 15 passageiros só pagarão 10
meticais a dos 40 que deviam. Os seus representantes já deram vivas à REVIMO porque consideram uma taxa que não os tira os seus lucros e
só lhes traz múltiplas vantagens, porque andarão
em boas estradas que manterão os seus carros em
bom estado de conservação e garantirão maior
comodidade aos seus passageiros.
Como se pode depreender, a oposição às
portagens é infundada, porque “elas são um
bem para os utentes das estradas em que estão
montadas, e são tidas como a melhor solução
para se ter sempre estradas em bom estado. Esta
polémica só poderá vir a fazer sentido no caso
de daqui a uns cinco ou mais anos, a REVIMO
não estar a cumprir com a sua missão. Em caso
disso vier a acontecer, os utentes poderão ter
razão de protestar e até levar a REVIMO à barra
do tribunal para ser julgada, como se faz em alguns países, onde os municípios e as empresas
concessionárias são processados caso não façam
a manutenção das estradas que estão sob a sua
responsabilidade.

Para mim, aqui em Moçambique os cidadãos
deviam passar a levar alguns edis para o tribunal, porque gastam muito dinheiro em obras mal
feitas ou que nunca fora feitas, porque preferem
ficar com mais dinheiro para eles próprios e seus
comparsas em vez de fazer boa manutenção das
estradas e outras infra-estruturas.
Entre os casos em que se gastou mais por uma
obra malfeita foi aquando da construção do troço da Avenida Julius Nyerere que vai da chamada “Marínguè” junto à Presidência da República
em direcção à Praça dos Combatentes em que se
“gastou” um milhão de dólares que os peritos dizem que não se gastaram e que ficaram no bolso
de alguém durante o condado do Presidente David Simango, na capital moçambicana.
Os factos mostram que foi neste condado
que se fizeram grandes boladas que acabaram
prejudicando a boa manutenção desta capital
moçambicana e outras infra-estruturas. Como
resultado, a cidade de Maputo está o que é: a
maioria das suas ruas esburacadas, com os seus
prédios com tintas desgastadas e que ofuscam a
beleza com que antes foi sua característica e que
inspirou poemas dos seus melhores poetas já falecidos e outros ainda vivos.
Felizmente, o edil, Dr. Eneias Comiche, está
a fazer o máximo para resgatá-la do abismo em
que foi atirado pela excessiva ganância dos que
“comem sem saberem saciar-se”, valendo-me
de um dos axiomas do povo vaxwha, de Inhambane.
Outra das alegações que se propala é de que a
REVIMO é uma empresa criada por alguns membros de proa da FRELIMO que vão se enriquecer à
custa das taxas que serão cobradas nas portagens.
Já que perguntar não ofende, coloquei esta
questão ao Ministro Oswaldo Machatine, ao que
negou categoricamente. Ele disse que “a REVIMO foi feita à imagem e semelhança da TRAC”,
empresa sul-africana que (re)construiu a estrada
Witbank que agora é a mais importante que liga
Moçambique à África do Sul por estrada. Ajuntou
que a REVIMO está cotada na Bolsa de Valores
e quem quiser saber da sua estrutura accionista
pode inteirar-se na bolsa de valores. É gerida por
um PCA mais dois administradores executivos e
dois não executivos que representam a Kuhanha

e o INSS, respectivamente
Revelou que antes de se construir a REVIMO,
estudaram-se vários outros modelos de gestão
de portagens, e acabou optando-se pelo método
da TRAC, porque, entre os seus accionistas, estão
os fundos de pensões daquele país que são equivalentes ao INSS moçambicano. “A ideia é que
parte dos lucros que se vão gerar reforcem a capacidade desses fundos que garante o pagamento das pensões dos que vão reformando.
Na verdade, há vários outros países cujos fundos de pensões investem em empreendimentos
que garantem a geração de lucros para que haja
cada vez mais dinheiro para se pagar pensões e
cada vez melhor ainda” disse Machatine.
Sobre porque é que se convidou o INSS e o
Kuhanha para este negócio das portagens, ele
explicou que é porque ofereciam créditos a uma
taxa mais baixa em relação dos bancos comerciais que pediam cerca de 30% contra um máximo de 5% que o Fundo de Estradas terá de pagar
pelos 40 milhões de dólares que emprestamos à
Kuhanha e ao INSS. Disse que foram estes 40 milhões de dólares com que se custearam as obras
do Nó de Tchumene, bem como a montagem
das próprias portagens agora politizadas e a colocação da iluminação em toda a circulação e dos
painéis solares que produzem a luz para não termos que arcar pelas facturas da EDM”.
“Na verdade, o Kuhanha e o INSS acabaram
sendo sócios do Fundo de estradas nesta empreitada porque além de serem seus sócios, se
predispuseram a emprestar os 40 milhões de dólares que permitiram que se construísse o Nó de
Tchumene e se montassem as próprias portagens
e a iluminação. Sem o tal empréstimo que será
pago com as taxas que se irão cobrar nas portagens, corria-se o risco de nunca se construir o
próprio nó e de não haver dinheiro para a manutenção da própria circular, o que seria o mesmo
que acabar com a própria circular porque uma
estrada requer sempre uma manutenção regular
como o faz a TRAC que está sempre com olho e
mãos sobre aquela estrada e é só por isso que está
sempre um tapete. Mas aquilo só é possível graças às taxas que cobra nas portagens”, rematou
Machatine para mostrar a justeza e necessidade
das portagens.
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Recuperação de mangal fundamental
para adaptação às mudanças climáticas

A

RECUPERAÇÃO das
florestas de mangal é
fundamental para a
adaptação às alterações
climáticas, efeitos dos
ciclones e inundações, defende
a Agência Espanhola de Cooperação e Desenvolvimento Internacional (AECID).
A agência está a desenvolver
um projecto de repovoamento
e conservação dos mangais, no
âmbito de um programa gerido
pelo pacto de autarcas na África
Subsariana (CoM SSA).
Maria Salazar, da AECID,
recordou que a vulnerabilidade
de Moçambique às mudanças
climáticas é extrema, sobretudo porque o país possui grandes áreas costeiras expostas a
frequentes ciclones tropicais,
inundações e seca.

“O litoral moçambicano tem um grande aliado no
combate às cheias e ciclones
- os mangais. Eles protegem
a costa com os seus densos
sistemas radiculares que actuam como amortecedores
naturais contra tempestades.
Além disso, fornecem um
habitat de reprodução para a
biodiversidade marinha e desempenham um papel ecológico crucial na fertilização,
estabilização e regulação do

Mangais estão ameaçados pelo aumento do nível do mar

Cientistas alertam para
arrefecimento rápido da Terra
mineral na fronteira entre o núcleo exterior de ferro-níquel da
Terra e o manto inferior do fluido
derretido acima dele. “Este mineral denominado bridgmanite
influencia a velocidade do calor
que penetra no núcleo e sai para
dentro do manto”, sublinharam.
Explicaram que quando a
Terra arrefece, a bridgmanite
transforma-se noutro mineral
chamado pós-perovskite, que é
ainda mais condutivo termicamente e aumenta a taxa de perda

de calor do núcleo para o manto.
Os especialistas acreditam
que a convecção do manto, a
actividade tectónica e o vulcanismo ajudam a sustentar a
vida através da estabilização das
temperaturas globais e do ciclo
do carbono. “Como o interior
da Terra ainda está a arrefecer,
e assim se prevê que continue,
vai eventualmente acabar por
solidificar e cessar a actividade
geológica, possivelmente transformá-la numa rocha estéril, se-

mangais”, indicou.
A iniciativa envolve planos
de regeneração de 102 hectares de mangal em KaTembe
usando mudas cultivadas no
viveiro municipal. Isso será
feito em conjunto com actividades para proteger a área e a
educação ambiental da população local.
O programa vai também
reformar as comportas que
controlam a entrada e saída de água na praia da Cos-

ta do Sol. Será construído
igualmente uma passadeira
para permitir que os visitantes apreciem os mangais sem
prejudicar o ambiente frágil.
Desde sua fundação em 2015,
o (CoM SSA) apoiou a acção
climática com o compromisso
político de mais de 250 governos locais.
A iniciativa conta com o
apoio da União Europeia por
meio do Pacto Verde Europeu.- (AIM)

Cruz Vermelha sofre
ataque cibernético

AQUECIMENTO GLOBAL

O INTERIOR do planeta Terra está a arrefecer, enquanto as
temperaturas da superfície e da
atmosfera aumentam devido ao
aquecimento global, indica a revista Science Alert.
A Terra formou-se há cerca de 4,5 mil milhões de anos e,
desde então, tem vindo a arrefecer lentamente a partir do seu
interior, entretanto nos últimos
anos acontece de forma rápida.
Os cientistas acreditam que
o fenómeno é causado por um

microclima”, disse Salazar.
A fonte considera que os mangais estão ameaçados pelo
aumento do nível do mar,
mudanças na composição
química dos oceanos, urbanização, poluição das indústrias
e abate de árvores para construção de habitação.
“É com o objectivo de
minimizar o problema que
a AECID está a apoiar o projecto-piloto do município de
Maputo para a recuperação de

melhante a Marte ou Mercúrio”,
sublinharam os cientistas.
Acrescentaram que o fluxo
de calor do núcleo para o manto
está muito elevado, o que mostra
que o ritmo a que o interior do
planeta está a arrefecer é mais
rápido do que se previa.
O “coração” da Terra é o que
gera o seu vasto campo magnético, uma estrutura invisível que
os investigadores acreditam que
protege o planeta e permite que a
vida seja possível.

OS servidores internacionais da
Cruz Vermelha foram alvo recentemente de um ciberataque,
que comprometeu os dados de
mais de 515 mil pessoas vulneráveis em todo o mundo.
A informação roubada inclui dados sobre pessoas que
foram separadas das suas famílias devido a desastres naturais,
conflitos e fluxos migratórios.
Os cibercriminosos orientaram o ataque para 60 servidores
da Cruz Vermelha usando uma
empresa externa com sede na
Suíça, que havia sido contratada
para armazenar informações da
organização.
O Comité Internacional
da Cruz Vermelha (CICV) está
preocupado com o impacto que
a investida dos hackers vai causar às famílias das pessoas desa-

parecidas.
“Um ataque aos dados de
pessoas perdidas torna a angústia e o sofrimento das famílias
ainda mais difícil de suportar.
Este cibercrime põe os cidadãos
que necessitam de serviços
humanitários em maior risco”
disse Robert Mardini, director-geral do CICV.
Mardini apelou aos criminosos para que não partilhem,
vendam, divulguem ou usem os
dados das vítimas.
Segundo Check Point Software, empresa de cibersegurança, o sector da Saúde é um
dos principais alvos de cibercriminosos e prevê que esta tendência aumente este ano.
“Estamos a falar de cerca de
830 ciberataques semanais a organizações de Saúde, o que sig-

nifica um acréscimo de 71 por
cento só num ano. Os hackers
demonstram não ter escrúpulos, nem piedade com alvos da
área ou de causas humanitárias”, explicou Rui Duro, gestor
da Check Point Software.
O número de ciberataques

para subornar empresas aumentou em 2021 segundo dados
da McAfee. O ataque à Colonial
Pipeline, o maior oleoduto dos
Estados Unidos da Amarica
(EUA) e ao Serviço de Saúde irlandês foram dos mais notórios.
-(Público)

O ataque comprometeu dados de meio milhão de pessoas vulneráveis

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Ecobank Moçambique, SA sociedade com sede na Avenida Vladimir Lenine, nº 210,
Cidade de Maputo convida empresas licenciadas e certificadas em gestão documental,
para apresentarem propostas fechadas para a gestão documental.
1. A proposta deverá conter:
• Proposta financeira para:
a) Recolha e armazenamento do arquivo num local seguro e confidencial;
b) Fornecimento de caixas necessárias com dimensões 45x35x30cm;
c) Organização, inventariação, indexação informática e verificação do arquivo;
d) Destruição de documentos após a vida útil;
e) Avença Mensal de armazenamento do arquivo.
• Alvará referente ao exercício da actividade;
• Cronograma de actividades físico-financeiros;
• Lista de trabalhos similares executados nos últimos 3 anos;
• NUIT da empresa e dos proprietários (proprietários referimo-nos aos sócios das
empresas);
• Certidão de Registo Comercial;
• Boletim da República.
2. A visita de carácter obrigatório ao local para avaliar o volume de documentos,
realizar-se-á nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2022.
3. Para quaisquer esclarecimentos adicionais contactar o Departamento de EBS
pelos contactos +258 878 330 771.
4. As propostas deverão ser submetidas para os endereços abaixo indicados até às
17.00 horas do dia 4 de Fevereiro de 2022:
Bmindu@ecobank.com
Amacamo@ecobank.com
Csive@ecobank.com
Direcção de Operações e Tecnologia
Departamento de EBS
(Ilegível)
Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022
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Matilde Chabana apresenta
“O Perfume do Pecado”

“Batman”
de três horas causa
descontentamento

PERFUME do
Pecado”, livro de poesia
que
marca a estreia
da autora moçambicana
Matilde Chabana, será
publicado às 18.00 horas
de amanhã, no Camões
Centro Cultural Português, cidade de Maputo.
A obra, que tem a mulher como tema principal, é chancelada pela
editora Kulera e será
apresentada pelo jornalista e ensaísta José dos
Remédios.
Com efeito, fala da
mulher como detentora
de várias respostas para
os maiores mistérios da
humanidade por si gerada, conforme explicou o poeta Otildo Guido, numa breve nota de
apresentação.
“O leitor se vê diante
de textos profundos que
carregam a vantagem de,
apesar de terem sido es-

O NOVO filme da saga “The Batman”, com estreia prevista para 3 de Março, terá duas horas e 55 minutos, oito
dos quais apenas para os créditos finais.
Esta premissa está a causar muito descontentamento
entre o público, que acusa a editora americana Marvel
Comics de estar a confundir quantidade com qualidade,
embora os produtores não se importem com estas críticas.
O facto é que esta duração é superior a dos “Vingadores: Guerra do Infinito”, com duas horas e 29 minutos, e
inferior à dos “Vingadores: Endgame”, com três horas e
dois minutos.
Entretanto, a diferença para os dois grandes títulos
da Marvel está no facto destes serem protagonizados por
mais de uma dezena de personagens, sendo preciso dar
tempo de antena a todos.
Para muitos, a complexidade das histórias não justifica uma duração tão longa, sobretudo depois de um
contexto de pandemia, em que muitos dos lançamentos
ocorreram directamente para as plataformas de “streaming”, permitindo aos espectadores interromper as visualizações sempre que o entenderem.
A expectativa está, ainda assim, em alta entre os fãs
para o novo Batman, um homem-morcego criado pelo
desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, tendo
aparecido pela primeira vez na revista “Detective Comics”, em Maio de 1939.
Esta será a primeira vez que poderão ver Robert Pattinson no papel principal e do elenco fazem ainda parte
nomes como Colin Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano ou Jeffrey Wright.

“O

critos por uma mulher,
serem destinados a todo
o mundo”, lê-se.
Neste sentido, adianta
que a poeta se apresenta
da melhor forma possível como uma flor que se
abre e deixa ficar os seus
sentimentos e sonhos
mais íntimos.
Matilde Chabana é natural de Maputo e licenciada em Contabilidade e
Auditoria pela Universidade São Tomás de Moçambique. Possui textos
dispersos em Moçambique, Brasil e Angola.
Para além da escrita em si, trabalha como
mestre
declamadora,
apresentadora, estilista e
professora de dança tradicional moçambicana,
tendo sido apresentadora
do sarau cultural “Café
com Livros”.
É também fundadora de conjuntos culturais, entre eles, o grupo
Tinyelete de Chongoene.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
25 de Janeiro de 2021

Spotify acusada de partilhar
letras incorretas e insultuosas
to. Estas letras são, na verdade, completamente incorretas e insultuosas. Não
temos a certeza de onde as
arranjaram, provavelmente
num desses sites de letras
da internet”, pode ler-se
na publicação feita no Twitter.
O grupo, liderado por
Kevin Shields, nunca clarificou as letras das canções
quase inaudíveis, mesmo
dentro das notas dos seus
próprios discos. Este mistério acompanha a banda
desde o início e é considerado a “imagem de marca”
dos artistas irlandeses.
Em 1991, Shields disse ao jornalista David Cavanagh, citado pelo “The
Guardian”, que nem sequer
escrevia a letra exacta das
músicas para os editores do

grupo.
“Eu dou-lhes os títulos”, disse, acrescentando
que “depois uma rapariga
da “Creation” (antiga editora do grupo) ouve as canções e escreve o que pensa
que eu estou a cantar. E é
isso que ela lhes dá. Na verdade, as letras são mais dela
do que minhas. E algumas
das discrepâncias são hilariantes”, confessou.
Em 2021, a plataforma
de “streaming” sueca lançou uma funcionalidade
que permite aos utilizadores ler a letra das músicas
enquanto as ouvem.
Após as críticas do grupo, as letras foram retiradas do Spotify, no entanto,
continuam acessíveis na
“Musixmatch”, uma plataforma que trabalha em par-
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“Ouça mil vezes, fale uma só”
- Provérbio árabe

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

“My Bloody Valentine”

ceria com a empresa sueca
para a integração das letras.
Durante muito tempo,
os “My Bloody Valentine”
recusaram-se a divulgar o
seu catálogo musical nos
serviços de streaming, mas
no ano passado, muda-

ram de postura da banda
no contrato assinado com
a Domino Records e pela
primeira vez, os “hits” de
“Isn’t Anything” (1988),
“Loveless” (1991) e “MBV”
(2013) estavam disponíveis
nos serviços de “strea-

ming” de todo o mundo.
Com este anúncio veio
também a revelação de
que o rock alternativo irá
ganhar mais dois novos
álbuns com a assinatura
de “My Bloody Valentine”. - (JN)

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O FIPAG – QUELIMANE convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras
Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas, para a contratação de:

Data e hora-final
Data e hora de
Data do anúncio de
de entrega das
abertura das
posicionamento dos
propostas
propostas
concorrentes
01/FIPAG/AOQ/
Fornecimento de
Limitado
8.00 horas do
8.15 horas do
8.00 horas do dia 18/2/2022
bombas
e
motores
CL/2022
dia 11/2/ 2022
dia 11/2/2022
02/FIPAG/AOQ/
Fornecimento de
9.00 horas do
9.15 horas do
8.30 horas do dia 18/2/2022
material
eléctrico
CL/2022
Limitado
dia 11/2/2022
dia 11/2/2022
03/FIPAG/AOQ/
Fornecimento de
10.00 horas do
10.15 horas do
9.00 horas do dia 18/2/2022
motorizadas
CL/2022
Limitado
dia 11/2/2022
dia 11/2/2022
04/FIPAG/AOQ/
Fornecimento de
11.00 horas do
11.15 horas do
9.30 horas do dia 18/2/2022
géneros alimentícios
CL/2022
Limitado
dia 11/2/2022
dia 11/2/2022
05/FIPAG/AOQ/
Fornecimento de
12.00 horas do
12.15 horas do
10.00 horas do dia18/2/2022
ferramentas
e
utensílios
CL/2022
Limitado
dia 11/2/2022
dia 11/2/2022
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no escritórios do FIPAG- Quelimane
(UGEA) pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), das 7.00 às 15.00 horas dos dias úteis, a depositar na conta n˚
194768047Bim colocando no descritivo pagamento de caderno de encargo.
Objecto
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PEMBA

31/25

FASE DA LUA

IMAGEM DE PAST DAILY

A SPOTIFY, um serviço de
“streaming” de música,
“podcast” e vídeo, está a
ser acusada de partilhar letras incorretas e insultuosas
pela banda de rock alternativo My Bloody Valentine.
Para alertar os seguidores sobre esta constatação,
o agrupamento irlandês,
conhecido pelas letras quase inaudíveis e muitas vezes
recorreu,
impercetíveis,
recentemente, às redes sociais.
A banda de Dublin mostrou a sua indignação contra o Spotify por notar que
a plataforma legendou de
forma incorreta e imprecisa
os sucessos do grupo.
“Acabámos de reparar
que o Spotify colocou letras
falsas nas nossas canções
sem o nosso conhecimen-
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Modalidade
de Concurso

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 nº 5/2016, de 8 de Março.
Endereço: Avenida Heróis de Libertação Nacional, nº640, Telefone e Fax nº 827166894/24212782, Cidade de Quelimane.
Quelimane, Janeiro de 2022
Autoridade Competente
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05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE
06:00 BOM DIA
MOÇAMBIQUE
DIRECTO
08:00 DESENHOS
ANIMADOS: CÓDIGO
DO PUZZLE
08:15 TELENOVELA: “HINO
DE ALEGRIA”
09:05 PELA LEI & ORDEM
REPETIÇÃO
09:30 A HORA DO CTP TETE
DIRECTO
/ TETE
10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO
– 1ª PARTE
11:00 NOTÍCIAS
11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO
– 2ª PARTE
12:00 NOTÍCIAS
12:05 CHAT COM SHEILA
IBRAIMO
REPETIÇÃO
13:00 JORNAL DA TARDE
14:00 AGORA NÓS
15:00 NOTÍCIAS
15:05 JUNTOS À TARDE
DIRECTO
16:00 NOTÍCIAS
16:05 ENCONTROS DA

17:00

17:45

18:00
19:00
19:50
20:00
21:15
22:30
23:30
00:00
01:00
02:00

03:00
04:50
05:40

MALTA
DIRECTO
JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO
GINÁSTICA: TXUNA
A SAÚDE “GIN
INFANTIL”
PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO
JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO
PUBLICIDADE
TELEJORNAL DIRECTO
GRANDE DEBATE
GRAVADO
TELENOVELA: “HINO
DE ALEGRIA”
ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO
JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
PRIMEIRA PAGINA
REPETIÇÃO
ENCONTROS DA
MALTA
REPETIÇÃO
TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
GRANDE DEBATE
REPETIÇÃO
HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E
DESENVOVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS
08:15- INSS
08:30- OCS-CARTA
09:10- TEMPERATURA AMBIENTE
10:10- VERÃO
10:30- JULGAMENTO DAS
DIVIDAS NÃO
DECLARADAS
11:30- PARABENS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM
METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- BALANÇO GOVERNADOR
DA PROVINCIA DE
MAPUTO
14:10- OCS-CARTA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RADIO NOVELA “ OURO
NEGRO”
15:30- Á MULHER
16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:15- VERÃO
16:30- JULGAMENTO DAS
DIVIDAS NÃO
DECLARADAS
17:10- ECONOMIA PARA TODOS
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30- INDUSTRIA EXTRACTIVA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM
METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO
CORONAVIRUS
20:30- COMPACTO DE
JULGAMENTO
DAS DIVIDAS NÃO
DECLARADAS
23:15- INSS

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
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NECROLOGIA

GUILHERME
PEREIRA SOARES

JOSÉ ELIAS

EMA ILÍDIA PEDRO
FERNANDES

(1º ano de eterna saudade)

(Mamuska)
(1 ano de eterna saudade)

(1º ano de eterna saudade)
Sua esposa Escolástica da Graça
Soares, filhos Hélder Soares, Marisa Soares, Elia Soares, Guilherme
Soares (Mino) e Aleixo Soares, irmãos, netos, genros,
noras e demais familiares comunicam com profunda
dor e saudade a passagem do 1º aniversário do desaparecimento físico do seu ente querido GUILHERME
PEREIRA SOARES. Mais se informa que haverá deposição de flores amanhã, dia 26/1/2022, pelas 8.00
horas, no Cemitério de Lhanguene e missa em sua
homenagem, às 18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora
das Vitórias. Paz à sua alma.

A dor se transforma em saudades e a saudade em lembrança.
Neste momento trocaremos as lágrimas por sorrisos porque
não se lembra de Elias sem se ter guardado na memória um
momento de alegria vivido ao seu lado. Tua esposa, filhos, netos, genro, nora
e irmãos comunicam a realização da missa no dia 26/1/2022, na Sé Catedral, às
18.00 horas. Que Deus te dê eterno descanso.

741

Sua mãe Amélia, filha Cláudia, neto Diego,
irmãos Nelson, Tucha e Alípio, genro Zé, sobrinhos Edna, Sandy, Teddy e Angel, cunhados Adérito, Elsa
e Sádia, companheiro Sota e demais familiares lembram com
saudade a passagem do 1º aniversário do falecimento de EMA
ILÍDIA PEDRO FERNANDES, sendo que se celebra a cerimónia
de atirar as suas cinzas ao mar hoje, dia 25/1/2022, pelas 16.00
horas, na Marginal de Maputo, Av. 10 de Novembro.
1010

SÉRGIO ELIAS MUIANGA

JOSÉ MANUEL ALBERTO
PITA

FALECEU

(1º ano de eterna saudade)

Sua mãe Inês, irmãos Ângelo Muianga, Arsénio Muianga, Suzana Muianga, Tânia Muianga e Márcia Muianga comunicam com profunda dor
o falecimento do seu ente querido SÉRGIO ELIAS MUIANGA, ocorrido no dia
16/1/2022, vítima de acidente de viação. Paz à sua alma.
740

742

Seus irmãos Chico Pita, Maria Rita e
António Diogo, sobrinhos, amigo Manuel António Raúl
João e família recordam com profunda dor e consternação a passagem do 1º ano de eterna saudade, hoje, dia
25/1/2022, do desaparecimento físico do seu ente querido
JOSÉ MANUEL ALBERTO PITA. Que a sua alma descanse
eternamente na glória do Senhor.
1035

JUSTINO SANTOS
LOURENÇO LOBO

MANUEL JOSSIAS
FALECEU

(30 dias)

Sua esposa Rosália, filhos Cartina, Regina,
Emílio, Olívio e Gildio, genros Fernando
e Duany, nora Lucrência, netos Cármen,
Júnior, Yuri, Camila, Luemia, Borja e demais familiares
comunicam o falecimento do seu ente querido MANUEL
JOSSIAS, ocorrido no dia 23/1/2022, no HCM, cujo funeral
se realiza amanhã, dia 26/1/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na sua
residência, na Malhangalene.
1037

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical
e trabalhadores em geral recordam com
mágoa a passagem de 30 dias de eterna saudade, do Sr.
JUSTINO SANTOS LOURENÇO LOBO, trabalhador reformado, ocorrido no dia 25/12/2021, vítima de doença, cuja
missa em sua memória se celebra hoje, dia 25/1/2022,
às 18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias. À
família enlutada endereçam condolências. Paz à sua alma.
1049

PUBLICIDADE

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

Obrigado

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ULISSES ANSELMO RODRIGUES TRAÇADA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
Matola.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis,
dezassete de Novembro de dois mil e vinte, exarada de folhas
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra
incluindo contas bancárias em nome do falecido.
setenta e três verso a folhas setenta e cinco, do livro de notas
disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos
para escrituras diversas número vinte e quatro,traço B, barra
e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: Donaldo
Está Conforme
BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, Lourdes
Ulisses Anselmo Traçada, solteiro, natural de Maxixe,
David Machavela, foi celebrada uma Escritura de Habilitação
Anselmo Ulisses Rodrigues Traçada, solteiro, natural de
Matola, aos 25 de Novembro de 2020
de Herdeiros por óbito de Ulisses Anselmo Rodrigues
Tete, ambos residentes em São Dâmaso e Rodrigues Ulisses
Traçada, solteiro, de então cinquenta e nove anos de idade,
A Notária
Anselmo Traçada, casado, natural.
natural de Maputo, com última residência habitual no Bairro
(Ilegível)
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer
1044
São Dâmaso, Posto Administrativo da Machava, cidade da
na sucessão.

A sua confiança é doirada para nós,
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos
nossos serviços, contamos consigo em 2022.

FLAT tipo 3, num 6º andar, na Polana,
vende-se por 9 000 000,00; flat tipo 2,
num 2º andar, no B. Central por 5 500
000,00; flat tipo 3, num 2º andar, na Malhangalene por 7 500 000,00, flat tipo 3,
num R/C, no Fajardo por 3 500 000,00;
flat tipo 2, num 2º andar, na Av. Karl Marx
por 4 000 000,00. Contacto: 84-3966886
698
ou 82-5754440.
FLAT tipo 2, no 3º andar, num prédio
curto, com parqueamento, no Bairro
Central, vende-se por 6 200 000,00MT;
flat tipo 3, num 3º andar e último, com
garagem fechada, no Bairro Central por
7 500 000,00MT; flat tipo 2, num 5º andar,
na Polana, Milano por 8 000 000,00MT.
Contacto: 86-6020282, 82-0020282 ou
84-0140351, Edson.

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

943

MORADIA tipo 5, com 2 suites, sala de
jantar e estar, bar, cave, quintal enorme,
anexos, piscina sem água, campo de
basquetebol com vista para o rio, na
cidade da Matola, vende-se por 22 000
000,00MT, negociáveis. NB: Tem obras.
Contacto: 84-9382620, Helton ou 847218636, Wilton.

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. MARGINAL NO MUNICÍPIO DE
MANDLAKAZI PARA O ANO 2022
1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi convida empresas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o seguinte Concurso:

1036

Concurso Público No 01/PAVE/CMVM/UGEA/311/2022-Contratação de Empreitada de Obras para Pavimentação da Av. Marginal para o ano 2022 de acordo
com o seguinte:
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los no endereço abaixo, a partir do dia
24 de Janeiro de 2022, nas horas normais de expediente. Para aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não
reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) através da conta do Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi, nº 299143151, domiciliado
no Millennium BIM– Conta.
3. O prazo de validade das propostas será de noventa (90) dias a contar da data de abertura das propostas.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço a baixo do presente anúncio. A sessão pública de abertura das propostas e o anúncio de posicionamento
dos concorrentes será no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, nas seguintes datas e horas:

01/PAVE/CMVM/
UGEA/311/2022

Lote
Lote 1
Lote 2

Descrição

Data e hora-final de
entrega das propostas

Data e hora das
Abertura das Propostas

24/2/2022
11:00h

24/2/2022
11:30h

Pavimentação da Av. Marginal- Campo Municipal/Empresa de
Água. Extensão 320m e largura de 8m.
Pavimentação da Av. Marginal- Entroncamento da R450/Campo
Municipal. Extensão 700m e largura de 8m.

TRESPASSA-SE
DEPENDÊNCIA pronta a habitar, no
Bairro de Kumbeza, num espaço de
23x33, com muro, portão, água, luz
e capoeira, bem próximo da estrada
do Grande Maputo, trespassa-se por
1 300 000, negociáveis. Contacto: 847004134, 82-3290960 ou 84-7771740.

24/2/2022
11:00h

672

911

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI

Refa do Concurso

VENDE-SE
APARTAMENTO tipo 3, num prédio
pequeno, na Julius Nyerere esquina
com Rua do Kasuende, vende-se por 12
000 000,00MT, negociáveis; tipo 3, com
3wc, na Sommerschield, Rua Comandante João Belo por 13 000 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 84-2006465 ou
87-9106465, sem intermediário.

PROPRIEDADES de 9 hectares, à beira
da estrada, no Tchumene, vende-se por
1 000 000USD; propriedade de 20x40,
na Facim por 750 000,00MT; propriedade de 7 hectares, em Bobole por 6 000
000,00MT; casa tipo 3, com jardim e
esplanada, no Bairro Agostinho Neto por
5 000 000,00MT; propriedade de 40x100,
em Bobole. Contacto: 84-5926921 ou
86-5926921, Tivane.

ARRENDA-SE
FLATS: no B. Polana, tipo 3, com wc,
mobilada, arrenda-se por 35 000,00MT;
tipo 3, com 3wc por 40 000,00MT, perto
do H. Cardoso; geminada tipo 3, com
2wc, climatizada, perto do H. Central
por 75 000,00MT; flat tipo 2, com 2wc,
num R/C, no B. Alto Maé, perto da
Hassima por 30 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-4310449, C. Carlos.
1008

VIATURAS
BMW 525i, ano 2004, a gasolina, bem
conservado, vende-se por 500 000,00;
carrinha Toyota Dyna, 4x4, ano 2000,
a diesel, vende-se por 420 000,00,
negociáveis. Contacto: 86-7999860
ou 84-7999861.
672

PRECISA-SE
IMOBILIÁRIA precisa para vender e arrendar em tempo recorde, de moradias,
geminadas, flates, lojas, armazéns, propriedades, etc. Contacto: 84-2141920
ou 84-3536800, Wilson.
1017

PROCURA-SE
PROCURA-SE uma pessoa com experiência em fazer forno para pizzaria
de tijolo próprio. O interessado pode
entrar em contacto pelo nº 84-4274679.

1021

1042

PROPRIEDADES de 9,5 hectares, à
beira da estrada, no Tchumene, vende-se
por 1 000 000USD; propriedade de 10
hectares, na Circular por 7 000 000,00MT
por cada hectare; apartamento tipo 1,
num R/C, espaçoso, na Malhangalene
por 4 000 000,00MT; padaria com todos
equipamentos e fornos, na Matola 700
por 14 000 000,00MT. Contacto: 866259666 ou 84-6259632, Vilanculos.
1043

CASA de placa, tipo 3, com suite, 2wc
e cozinha moderna, no Bairro CMC,
vende-se por 4 200 000,00MT; casa tipo
4, com tecto falso e suite, no Bairro Intaka
por 2 000 000,00MT; propriedades de 4
hectares, na Macaneta, com vista para o
mar por 12 000 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-5926921 ou 86-5926921,
Tivane.

24/2/2022
11:30h

5. A visita guiada aos locais, será efectuada no dia 2 de Fevereiro do corrente ano pelas 10horas.
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março.
7. Endereço:
Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi
Av. Liberdade, Bairro 25 de Junho
Telefax Nº 28261008, Cell: +258 879261008
Mandlakazi –Gaza- Moçambique

1042

PROPRIEDADE de 30x40, na Ponta
d’Ouro, Rua “D”, com dependência, furo
de água e piscina, própria para construir
R/C, 1º e 2º andares, vende-se por 4 050
000,00MT, negociáveis e com facilidades
de pagamento. Contacto: 87-9717533 ou
84-9417533.
739

A Presidente
(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA HELENA
ANDRÉ DOS REIS MANHIÇA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Janeiro de dois mil e vinte e
dois, lavrada a folhas vinte e cinco 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
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA HELENA ANDRÉ DOS REIS
MANHIÇA, divorciada, natural da Manhiça, filha de André Novidade dos Reis Manhiça e de
Celestina Elisa, falecida no dia trinta de Setembro de dois mil e dezanove, no Hospital Central
de Maputo, com última residência habitual no Bairro da Malhangalene “B”, na cidade de Maputo,
não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua última vontade, sucedemlhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, seus filhos: Regina
Manuela Seifana, solteira, natural de Maputo e Helenio Afonso dos Reis Cuamba, natural de
Maputo, casado, com Euridice Henrique Mulewa, residentes nesta 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 da referida MARIA HELENA ANDRÉ DOS REIS
MANHIÇA.
Está Conforme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Administração Regional de Águas do Centro, IP
Repatição de Aquisições

Maputo, aos 20 de Janeiro de 2022
A Notária
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

918

No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016 , de
8 de Março, a Repatição Autónoma de Aquisições da ARA-Centro, IP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas para o provimento dos bens, serviços
e contratação de obras:
Nº do concurso

Objectos do concurso

Modalidade

Validade da
Proposta

Data da
visita ao
local da
Obra

Prazo de entrega das propostas e
documentos de Qualificação

Data e hora da
Abertura das
propostas

Data de Pronuciamento
de posicionamento

Data

Hora

Data

Hora

Data

Hora

Concurso Público N.º:
0073/CP/47A004151/
OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa
de Canaungue – Posto Administrativo de Mucangadzi, Distrito de
Zumbo, Provincia de Tete

Concurso
Público

120 dias

31/01/22

22/02/22

09:15 Horas

22/01/22

09:30
Horas

28/02/22

09:00
horas

Concurso Público N.º:
0070/CP/47A004151/
OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa
de Macate – localidade de Macate, Distrito de Macate, Província de
Manica

Concurso
Público

120 dias

31/01/22

22/02/22

09:15 Horas

22/01/22

09:30
Horas

28/02/22

09:00
horas

Concurso Público N.º:
0071/CP/47A004151/
OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa
de Nhamatanda – Distrito de Nhamatanda Província de Sofala

Concurso
Público

120 dias

31/01/22

22/02/22

09:15 Horas

22/01/22

09:30
Horas

28/02/22

09:00
horas

Concurso Público N.º:
0072/CP/47A004151/
OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa
de em Namadende – Distrito de MacangaProvíncia de Tete

Concurso
Público

120 dias

31/01/22

22/02/22

09:15 Horas

22/01/22

09:30
Horas

28/02/22

09:00
horas

Concurso Público N.º:
0074/CP/47A004151/
OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de um escritorio,
anexos e duas casas T2 NO Municipio de Metagula, Distrito do Lago,
Provincia de Niassa

Concurso
Público

120 dias

31/01/22

22/02/22

09:15 Horas

22/01/22

09:30
Horas

28/02/22

09:00
horas

Concurso Público N.º:
0002/CP/47A004151/
Serviços/ 2022.

PrestaÇâo de serviços e manutenção de equipamento de transporte e
aquisição de pneus

Concurso
Público

120 dias

Não
aplicavel

22/02/22

09:15 Horas

22/01/22

09:30
Horas

28/02/22

09:00
horas

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

2.

Os concorrentes Interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no ARA-Centro, IP – Administração Regional de Águas do
Centro, Instituto Público, Bairro M’padue, EN n.º 103, C.P. 67, Cidade de Tete; pela importância não reembolsável de 1000.00MT (mil meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2a
a 6a feira.

3.

Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta nº. 1079144510002 do BCI – Administração Regional de Águas do Centro, Institituto Público e
apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4.

As propostas e documentos de qualificações deverão ser entregues na Repatição de Aquisições, sita no Bairro M’padue, EN n.º 103, C.P. 67, Cidade de Tete, de acordo com o
horário e datas indicadas na tabela.

BAIXE JÁ!

Tete, aos 24 de Janeiro de 2022

Repatição de Aquisições
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Malawi e Cabo Verde tentam
escrever novo capítulo

CAPITÃO JONH BANDA

Mais um jogo da nossa vida
“A EQUIPA está bem fisicamente e emocionalmente. Viajámos bem desde Bafoussam e
encontrámos um bom ambiente. Para a maioria de nós, Youndé não é novidade. Estivemos
aqui em 2018 para as eliminatórias do CAN de 2019 e há apenas
quatro meses, para as eliminatórias do Campeonato do Mundo. Portanto, estamos muito
familiarizados com os locais e
tudo. O jogo contra Marrocos é
o maior da nossa vida e estamos
ansiosos por ele. Respeitamos
Marrocos, mas não o tememos.
Jogámos por duas ocasiões com
este adversário há três anos e
eu estive presente em ambos
os jogos. É verdade que o favoritismo recai sobre eles, mas
estamos aqui para fazer o nosso
jogo e seguir os nossos objectivos”, disse Banda.

DENUNCIA TREINADOR DA GÂMBIA

Malawi e Cabo Verde querem continuar a celebrar
RAIMUNDO ZANDAMELA,
EM YAOUNDÉ

A

S selecções do Malawi e de Cabo
Verde estarão esta
noite em acção nos
oitavos-de-final do
Campeonato Africano das
Nações (CAN), que se disputa
nos Camarões e que deverá
terminar no dia 6 de Fevereiro.
A formação de Cabo Verde será a primeira a entrar em
campo, a partir das 18.00 horas, para medir forças com a
vice-campeã africana, o Senegal.

Os “Tubarões Azuis” são
os únicos representantes da
Lusofonia ainda em prova e
terão uma missão espinhosa,
tendo em conta o poderio do
Senegal, de Sadio Mané, que
lidera o “ranking” africano e
que está na “pole position”
para chegar no mínimo às
meias-finais. A partida terá
lugar no Kouekong Stadium,
Bafoussam.
Refira-se que o conjunto
cabo-verdiano fez parte do
grupo dos “Mambas” na fase
de qualificação para o CAN.
MARROCOS-MALAWI
Logo a seguir, pelas 21.00

horas, no Ahmadou Ahidjo
Stadium, Yaoundé, será a vez
do Malawi enfrentar o Marrocos.
Este será o 11.º encontro
entre os representantes da
COSAFA e os de Magrebe,
tendo Marrocos levado a melhor por seis vezes. O Malawi
venceu apenas uma partida e
houve empate nos restantes
quatro. Aliás, foi sem golos
que terminou o último embate entre ambos e contava
para as eliminatórias para o
CAN-2019.
Depois de ter assegurado a qualificação para os
oitavos-de-final, tudo que

Malawi conseguir, a partir de
agora, será bónus, até porque
nas anteriores duas participações (1984 e 2010) não havia passado sequer da fase de
grupos.
Quem está mais pressionado é o adversário de hoje,
pois está melhor classificada
no “ranking” para além de já
contabilizar 18 aparições num
CAN, sendo que nas últimas
três passou da fase de grupos.
O vencedor desta eliminatória vai enfrentar nos
quartos-de-final o do Egipto, de Carlos Queiróz, e a
Costa do Marfim, que se disputa amanhã.

Nigéria: de grande favorita à decepção
APONTADA como a grande
favorita a conquistar a presente edição do CAN e a única
equipa a ganhar todos os jogos da fase de grupos, a Nigéria foi eliminada pela Tunísia, um desfecho que poucos
perspectivavam.
Um golo marcado por
Youssef Msakni aos dois minutos da segunda parte carimbou a primeira grande
surpresa da prova que decorre nos Camarões, principalmente porque as “Águias
de Cartago” não fizeram uma
boa primeira fase, com uma
vitória e duas derrotas num
dos grupos mais fracos.
A Nigéria, vencedora da
competição em 1980, 1994 e
2013, não conseguiu dar volta
ao resultado, mormente depois da expulsão por vermelho directo de Alex Iwobi aos
64 minutos.
As “Super Águias” ainda
tentaram chegar ao empate,
mas os tunisinos fecharam-se lá atrás e ocuparam bem
os espaços, ao mesmo tempo
que detinha a posse de bola
em maior tempo.
TUNÍSIA ENFRENTA
BURQUINA FASO
A Tunísia, que conquistou um CAN em 2004, en-

Após ter sido a melhor equipa na fase de grupos, a Nigéria apresentou-se apática e acabou eliminada

frenta nos quartos-de-final
o Burquina Faso, que, no
primeiro jogo dos oitavos-de-final, eliminou o Gabão
por 7-6 no desempate por
penaltes.
Nos 90 minutos regulamentares, o jogo terminou
empatado a uma bola e foi
marcado por várias incidências, entre elas quando
Bertrand Traoré falhou um
penalte aos 18 minutos.

Dez minutos minutos,
ele se redimiu e os “Garanhões” foram para o intervalo em vantagem.
Mas ainda antes do intervalo, o avançado gabonês
Aaron Boupendza teve um
golo anulado.
No segundo tempo, aos
67 minutos, Sidney Obissa
foi expulso por acumulação
de amarelos.
E quando o Burquina

Faso preparava-se para celebrar a passagem à fase seguinte, no primeiro minuto
do tempo de descontos, o
médio Adama Guira introduziu a bola na própria baliza, ante a pressão dos “Panteras”.
Depois de mais 30 minutos, o jogo teve de ser
desempatado nos penaltes,
com o Burquina a falhar dois
pontapés e o Gabão três.
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INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

O ISUTC encontra-se a recrutar Docente a Tempo Inteiro/ Parcial na
área de Engenharia Mecânica.
Serão admitidas Candidaturas de Mestres e Doutorados.
Envio de candidaturas para:
servicoscentrais.recrutamento@gmail.com até ao dia 31/1/2022.
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RESULTADOS DE ONTEM
Oitavos-de-finais
Guiné v Gâmbia (0-1)
Camarões v Comores (2-1)

Estamos alojados
em condições desumanas

HOJE
Senegal v Cabo Verde (18.00
horas) –Kouekong Stadium,
Bafoussam
Marrocos v Malawi (21.00 horas) –Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde
AMANHÃ
Costa do Marfim v Egipto (18.00
horas) –Japoma Stadium, Douala
Mali v Guiné Equatorial (21.00
horas)–Limbe Stadium, Limbe.

Tom Saintfiet, treinador da Gâmbia, aborrecido com as condições
oferecidas pelos camaroneses

O SELECCIONADOR da Gâmbia, Tom Saintfiet, denunciou as condições desumanas em
que a equipa está hospedada num hotel na
cidade camaronesa de Bafoussam.
“A minha resposta vai ter de ser
diplomática, mas a verdade é que as nossas
condições são desumanas. Temos seis jogadores a dormirem no mesmo quarto, a utilizar a mesma casa de banho. Só três membros do staff é que têm um quarto único, há
alguns que dormem na mesma cama e isto
estamos a falar de uma altura em que há
surtos de Covid-19. Trabalho há 14 anos em
África e nunca vi nada semelhante. Somos
um país pequeno, mas temos de ser respeitados”, atirou.
Recorde-se que a Gâmbia participa no
CAN pela primeira vez.
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CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DA CIDADE DE MAPUTO

Ferroviário e Costa do Sol
próximos da final feminina
“B” no primeiro jogo de “play-off” de acesso à final, disputado à melhor de três jogos. A
turma de Leonel “Mabê” Manhique venceu a equipa secundária do Ferroviário, por 10044. Já o Ferroviário “A” superou
A politécnica, por 37 pontos de
diferença (77-40). O Maxaquene, por seu turno, garantiu o
quinto lugar do Campeonato da
Cidade ao vencer o eterno rival
Desportivo, por 61-33.
RESULTADOS
FEMININOS
Sexta-feira
Costa do Sol-Ferroviário “B”
(100-44)
Sábado
Desportivo-Maxaquene (3361)
Ferroviário “A”-A Politécnica
(77-40)

“Locomotivas” com um pé na final

O

FERROVIÁRIO, detentor do título, e o
Costa do Sol, vice-campeão, estão a
um passo de garantir

a qualificação para a final do
Campeonato de Basquetebol,
em seniores femininos.
Com efeito, as duas formações venceram no fim-de-se-

mana as primeiras partidas de
“play-off”, a melhor de três,
e se voltarem a triunfar, amanhã, asseguram a reedição da
final de 2019 do campeonato

ganho pelas “locomotivas”
então sob comando de Leonel
Manhique.
As “canarinhas” venceram, sexta-feira, o Ferroviário

MASCULINOS
Sexta-feira
Costa do Sol-Ferroviário “B”
(82-52)
Sábado
Maxaquene-Ferroviário “B”
(74-49)
Desportivo-Atlético (83-84)
UP-Ferroviário “A” (77-82)
A
Politécnica-Aeroporto
(83-42)

Reinildo muito
perto de reforçar

“Colchoneros”
O INTERNACIONAL moçambicano Reinildo Mandava está
muito próximo de assinar pelo
Atlético de Madrid. Até ao final
da noite de ontem o acordo com
o clube de Madrid estava preso
por detalhes, mas na Espanha
diz-se que o lateral esquerdo dos
“Mambas” será mesmo reforço.
Segundo a “Marca”, Reinildo, que viajou ontem para Madrid num jacto particular, realizou os exames médicos para

assinar contrato com o Atlético
Madrid, não sendo ainda certo se reforçará de imediato a
formação de Diego Simeone ou
apenas na próxima temporada, a
“custo zero”, uma vez que termina contrato com o Lille no final da época.
Reinildo cumpre a quarta
época no Lille, onde se sagrou
campeão 2020-2021 e foi eleito
o melhor defesa esquerdo da Ligue 1.

Momento em que Reinildo, juntamente com dirigentes do Lille e do Atlético estava prestes a viajar para Madrid

“Alvi-negros” surpreendidos pelo Atlético

Atlético vence
Desportivo
JÁ em masculinos, a prova segue na sua fase
regular e a grande surpresa foi a derrota
tangencial do Desportivo diante do Atlético (83-84). Sem surpreender, A Politécnica
derrotou Aeroporto, por 83-42, equipa que
continua sem vencer desde o inicio campeo-

nato se.
O líder Costa do Sol derrotou o Ferroviário “B”, por 30 pontos (82-52) e passou
a somar 28, mais um que o Maxaquene. Os
“tricolores” venceram também o Ferroviário
“B” e somam 27 pontos.

Morreu ex-treinador
Cláudio Chilengue
MORREU na manhã de ontem o técnico de futebol Cláudio Chilengue,
que na época passada foi adjunto de
Daúde Razaque no Ferroviário de Maputo.
Chilengue encontrou a morte
quando, na tentativa de suprir uma
avaria na sua viatura, o suporte do
carro (macaco) teve um deslocamento e caiu sobre o seu corpo, tendo sido
com violência na cabeça. Não tendo
tido socorro imediato, acabou por perecer no local momentos depois.
Antes de abraçar a carreira de treinador, Cláudio evidenciou-se como
futebolista do Ferroviário de Maputo,
seguindo posteriormente para o homónimo da Beira e, já na parte final da
sua carreira, representou a Liga Desportiva de Maputo, quando esta colectividade ascendeu ao Moçambola.
Como jogador, o antigo médio-defensivo chegou a defender as cores de Moçambique, nas selecções de
Sub-17, Sub-20, Sub-23 e Selecção
Nacional “A”.
A morte de Cláudio acontece num

ano em que a direcção do Ferroviário de Maputo havia o colocado nas camadas inferiores, mais concretamente nos infantis.

PUBLICIDADE

DUAS SEMANAS DEPOIS

“Militares” saem do acantonamento
objectivos do clube que
passam pelo regresso ao
Moçambola em 2023. Ao
todo estavam acantonados
25 jogadores, juntamente
com os treinadores e pessoal de apoio, um acto visto, por outro lado, como
uma forma de evitar a propagação da Covid-19 no
plantel.
Entretanto, o Matchedje
continua a preparar-se em
regime normal tendo em
vista a temporada prestes a
arrancar. O desafio imediato é participar, a partir de 4
de Fevereiro, do Campeonato Provincial da Cidade
de Maputo.
TREINADOR
EM “BANHO-MARIA”

Plantel do Matchedje esteve 15 dias acantonado no Patrice Lumumba

O PLANTEL do Matchedje
de Maputo, que nas últimas duas semanas esteve
isolado no seu campo no
bairro Patrice Lumumba,

na Matola, saiu sábado de
acantonamento, jogando
e goleando o 1.º de Maio
no mesmo dia por 6-0, em
jogo do controlo no con-

texto da pré-época.
A direcção do Matchedje havia aquartelado os jogadores no seu campo para
melhor concentração nos

Na conversa mantida
com o “Notícias”, o presidente do Matchedje deixou
claro que não há pressa na
contratação do novo treinador para a equipa principal, depois de experiências
um pouco “amargas” nos
dois últimos anos. Segundo Patrício Canda, o clube
contratou treinadores entre 2020 e 2021 que ape-

nas se limitaram a receber
honorários sem qualquer
trabalho devido à paragem
forçada pela pandemia,
uma experiência que está a
ser evitada ao máximo este
ano.
“Não nos queremos
comprometer com ninguém sem certeza de que
havemos ou não de competir. Nos dois últimos anos
contratámos treinadores,
pagámos pontualmente os
salários, nalguns casos altos, mas sem qualquer trabalho porque tudo estava
parado devido à Covid-19.
Agora estamos a ser mais
cautelosos, para além de
que estamos a gostar do
desempenho dos técnicos
interinos que são quadros
do clube e das Forças Armadas. Temos de dar um
compasso de espera na
contratação, mas estamos
no mercado e sem pressa”,
explicou.
Enquanto não se anuncia o novo treinador, o trio
Zuma (treinador principal), Tchotchó (adjunto) e
Donaldo (preparador físico) é que vai assegurar as
pontas.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

COVID-19

Cerca de 85% da população de África sem qualquer dose da vacina

O

LÍDER da Organização Mundial da Saúde
(OMS) alertou ontem
que cerca de 85% da
população africana
ainda não recebeu a primeira
dose da vacina contra a Covid-19, que todos devem levar
para acabar com fase aguda da
pandemia.
Tedros Adhanom Ghebreyesus recordou que 86 países não conseguiram atingir o
objectivo de 40% de vacinação até 2021, e 34 deles, na sua
maioria em África e no Médio
Oriente, não atingiram sequer
10% da população.
“Não podemos terminar a
fase aguda da pandemia se não
colmatarmos esta lacuna”, sa-

lientou o chefe da OMS, no seu
discurso de abertura da 150.ª
sessão do Conselho Executivo
da organização.
Embora admitindo que as
vacinas “não são uma panaceia para acabar com a pandemia”, Tedros Ghebreyesus
sublinhou que são importantes para reduzir a gravidade da
crise pandémica, e que o objectivo de alcançar uma taxa
de vacinação de pelo menos
70% em todos os países do
mundo até final de 2022 deve
ser mantido.
O director-geral da OMS
abordou ainda outras questões
no seu discurso principal, incluindo o financiamento da
organização que dirige, e ad-

Muitos países africanos ainda não atingiram 10% de vacinação

vertiu que este aspecto deve
ser melhorado para que possa
assegurar o seu papel coordenador nos sistemas de saúde
mundiais.
“Se o actual modelo de
financiamento continuar, estamos a caminhar para o fracasso”, afirmou o responsável,
que salientou que “a mudança
de paradigma que é necessária na saúde global deve ser
acompanhada por uma mudança semelhante quando se
trata de financiar a OMS”.
A Covid-19 provocou pelo
menos 5,58 milhões de mortes em todo o mundo desde o
início da pandemia, segundo o
mais recente balanço da agência France-Presse. - (Lusa)

Perigoso assumir que pandemia está perto do fim
O DIRECTOR-GERAL da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse
ontem que seria perigoso assumir
que a variante Ómicron do novo coronavírus é a última cepa que surgirá
e que a pandemia da Covid-19 está
perto do fim.
Entretanto, Tedros Adhanom
Ghebreyesus afirmou que é possível este ano sair-se da fase aguda da

pandemia em que a Covid-19 representa uma emergência sanitária global, se testes e vacinas forem utilizadas de forma abrangente.
Falando na abertura da reunião
do Conselho Executivo da entidade,
Tedros referiu que desde que a Ómicron foi identificada pela primeira
vez, há pouco mais de nove semanas, mais de 80 milhões de casos fo-

ram relatados à agência das Nações
Unidas, mais do que em todo o ano
de 2020.
“As condições são ideais para
que surjam mais variantes”, acrescentou.
No entanto, o director da OMS
Europa, Hans Kluge, afirmou domingo que a variante Ómicron, que
pode infectar 60% dos europeus

EM APARENTE GOLPE DE ESTADO

Militares detêm
Presidente Kaboré
O PRESIDENTE do Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, foi detido ontem em casa
e levado para um quartel em Ouagadougou,
num aparente golpe de Estado, no dia seguinte à eclosão de vários motins em quartéis
no país.
“O Presidente Kaboré, o chefe do Parlamento (Alassane Bala Sakandé) e vários
ministros estão efectivamente nas mãos de
soldados” no quartel de Sangoule Lamizana,
em Ouagadougou, disse à AFP uma fonte dos
serviços de segurança do país, não identificada.
O Presidente Kaboré, no poder desde
2015 e reeleito em 2020 com a promessa de
lutar contra os terroristas, tem vindo a ser
cada vez mais contestado por uma população
atormentada pela violência de vários grupos
extremistas islâmicos e pela incapacidade das
forças armadas do país responderem ao problema da insegurança.
Vários quartéis no Burkina Faso foram
domingo palco de motins de militares, que
exigiram a substituição das chefias militares
e os “meios apropriados’ para combater os
grupos terroristas, que atacam o país desde
2015.

Entretanto, o Governo do Burkina Faso
negou no domingo que estivesse a decorrer
um golpe de Estado por parte do exército
daquele país, mas confirmou que se ouviram
tiros em vários quartéis, na madrugada de
domingo.
Num comunicado de imprensa, o porta-voz do Governo do Burkina Faso, Alkassoum Maïga, pediu calma à população e ressaltou a sua confiança nas Forças Armadas do
país.
A declaração foi emitida depois de vários
meios de comunicação locais terem divulgado informações sobre tiros ouvidos em quartéis militares nas zonas de Ouagadougou e na
cidade de Kaya.
Os movimentos nos quartéis verificam-se numa altura em que se têm registado
manifestações contra a impotência das autoridades para lidar com a violência terrorista
que assola o Burkina Faso.
No sábado, registaram-se incidentes em
Ouagadougou e outras cidades do país, que
envolveram as autoridades policiais e populares que desafiaram a proibição da realização
de protestos não autorizados contra a insegurança. - (Lusa)

até Março, iniciou uma nova fase da
pandemia da Covid-19 na Europa
que a pode aproximar do seu fim.
“É plausível que a região esteja a
chegar ao fim da pandemia”, disse o
principal responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) na Europa, ainda assim pedindo cautela,
devido à imprevisibilidade do vírus.
“Quando a vaga da Ómicron

diminuir, haverá, por algumas semanas ou meses, imunidade geral.
Seja por causa da vacina ou porque
as pessoas ficarão imunes devido às
infecções, para além de uma quebra
por causa da sazonalidade”, acrescentou Kluge, embora reconhecendo que ainda não foi atingido o
estágio da endemia.- (SWISSINFO/
Lusa)

LÍBIA

PM interino pede
nova Constituição
antes de eleições
O PRIMEIRO-MINISTRO interino da Líbia, Abdelhamid Dbeibah, apelou no domingo à redacção de uma Constituição antes das eleições presidenciais e parlamentares, que foram adiadas,
em Dezembro, devido a divergências entre lados
apostos sobre a Lei Eleitoral.
“Precisamos mais do que nunca de uma
Constituição que proteja o país e os seus cidadãos
e que possa reger as eleições”, disse Dbeibah
num simpósio em Trípoli sob o lema “A Constituição Primeiro”, com a presença de vários notáveis do oeste da Líbia.
Os líbios “querem eleições livres que respeitem a sua vontade, não o prolongamento da crise
com uma nova transição”, defendeu.
O país teve duplas eleições – presidenciais e
legislativas - marcadas para 24 de Dezembro, há
muito aguardadas como o culminar de um processo de paz patrocinado pela ONU para retirar
o país de uma década de caos desde a queda do
regime de Muammar Kaddafi em 2011.
“Alguns partidos agravaram a crise” com leis
“feitas à medida” de alguns candidatos à custa de

Sudaneses voltam à rua
contra liderança militar
MILHARES de manifestantes anti-golpe de Estado marcharam
ontem em Cartum, em direcção ao Palácio Presidencial, e em
outras cidades do Sudão, relataram jornalistas da AFP. Os activistas convocaram um novo dia de mobilização para exigir um
Governo civil num país que esteve quase sempre sob o domínio
do exército desde sua independência há 66 anos.Os manifestantes denunciam também a repressão que, desde o golpe militar de 25 de Outubro, matou 73 manifestantes, segundo um
sindicato de médicos pró-democracia. Segundo a Polícia, um
oficial foi também esfaqueado até à morte por manifestantes.
No protesto de ontem, os manifestantes voltaram a sair à rua
aos milhares em Cartum e nos subúrbios da capital, mas também em Madani, 200 quilómetros a sul, em Gedaref e Port-Sudan, na costa leste do país, gritando “poder às pessoas!”.

Coligação no poder
no Senegal sofre derrota
A COLIGAÇÃO governamental senegalesa sofreu uma derrota
esmagadora em Dakar e outras grandes cidades nas eleições locais de domingo, um teste para as próximas eleições nacionais,
segundo resultados provisórios divulgados hoje pelos meios de
comunicação social. A coligação de oposição, Yewwi Askan
Wi (“Libertemos o povo” em Wolof), reivindicou a vitória na
capital e nas principais cidades de Thies (oeste) e Ziguinchor
(sul), capital de Casamansa, na fronteira com a Guiné-Bissau.
Em Dakar e Ziguinchor, dois ferozes opositores do Governo,
Barthélémy Dias e Ousmane Sonko, um candidato assumido
às eleições presidenciais de 2024, são anunciados como vencedores. Muitos dos ministros do Presidente Macky Sall foram
derrotados na capital, a começar pelo ministro da Saúde, Abdoulaye Diouf Sarr.

Chefe de estado arménio
anuncia demissão
O PRESIDENTE arménio, Armen Sarkissian, cujo papel é protocolar, anunciou a sua renúncia no domingo, alegando que
seu gabinete se mostrou incapaz de influenciar a política do
país durante a actual crise. O anúncio acontece após um período de instabilidade nesta pequena nação do Cáucaso, com
dificuldades económicas e após uma sangrenta guerra com o
Azerbaijão pelo controlo da região de Nagorno-Karabakh. A
guerra, que deixou mais de seis mortos, resultou no envio de
forças de paz da Rússia para a região em disputa. A humilhante
derrota da Arménia no conflito e a perda em finais de 2020 de
Nagorno-Karabakh desencadearam grandes protestos sociais
e uma crise interna que colocou frente a frente Sarkissian e o
Primeiro-ministro, Nikol Pashinyan.

Vários feridos a tiros
em universidade alemã

outros, denunciou, numa referência à Lei Eleitoral, promulgada sem votação em Setembro pelo
presidente do Parlamento, Aguila Saleh, um aliado do marechal Khalifa Haftar, o homem forte do
leste da Líbia, ambos candidatos presidenciais.
Um funcionário da comissão encarregada
de redigir a Constituição, Daou al-Mansouri,
lembrou que esta comissão, eleita por sufrágio
universal em 2014, tinha apresentado ao Parlamento, em Julho de 2017, um projecto final da
Constituição para ser alvo de um referendo.
O projecto permaneceu parado e a Câmara
dos Representantes não organizou um referendo
sobre a Constituição líbia, abolida no rescaldo do
golpe de 1969, que levou Muammar Kadhafi ao
poder.
O presidente do Parlamento propôs na semana passada a criação de uma nova comissão
composta por peritos líbios e estrangeiros para
elaborar uma nova Constituição e pediu à comissão parlamentar encarregada de acompanhar as
eleições para fixar, antes do final deste mês, uma
data “definitiva” para as eleições.- (Lusa)

UM homem armado feriu ontem várias pessoas numa sala de
conferências da Universidade de Heidelberg, no sudoeste da
Alemanha, disse a Polícia local, segundo a qual o agressor morreu. A Polícia não especificou como morreu o atirador, mas a
agência de notícias alemã DPA citou fontes da investigação,
que não identificou, a dizer que o homem disparou contra si
próprio. Desconhece-se ainda quantas pessoas ficaram feridas,
com que gravidade e como ocorreu o ataque. Também não foram dadas informações sobre a identidade dos feridos e do suspeito. As autoridades disseram que o agressor actuou sozinho e
que a sua arma era de longo calibre.

Todos podemos apanhar a Covid-19, não

Jornalista
turca
importa a idade,
a raça epresa
principalmente
onde vivemos
por insultar
Erdogan

UM tribunal turco ordenou sábado a detenção da jornalista Sedef Kabas sob a acusação de ter insultado o Presidente Tayyip
Erdogan, afirmou a CNN da Turquia, usando uma lei sob a qual
dezenas de milhares de pessoas já foram processadas. A Polícia deteve Kabas aproximadamente às 2.00 horas (hora local)
e a levou num primeiro momento a uma esquadra da Polícia
de Istambul antes de transferí-la para o principal tribunal da
cidade, onde uma corte decidiu a favor da sua prisão, disse a
emissora. A Lei por Insultos ao Presidente prevê sentença de
prisão de entre um e quatro anos. Milhares foram acusados e
sentenciados pelo crime de insultar Erdogan desde que ele passou de primeiro-ministro a Presidente.

PUBLICIDADE

HOME

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais
e obtenha resultados
Para mais informação contacte a Direcção Comercial:

info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz
+258 21 427061/2 | +258 84 910 4321 | +258 84 340 0623

NACIONAL

ECONOMIA

POLÍTICA

CIDADES

OPINIÃO

SOCIEDADE

Desporto Nacional

“Mambas realizam
único treino no
país “

REPORTAGEM

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

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…

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

continuidade
Mocambique decide
COSAF
A FEMININO:
Reportagem

Destaque

“Mambas realizam
único treino
no país “

no
país
“
único
treino
“Mambas
realizam
Destaque

CAN futebol de praia

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Breves

Destaque

Presidente participa
no funeral do Cardeal
Dom Alexandre ...

PM divulga programa POR DESOBEDIÊNde reconstrução de
CIA DO DECRETO:
Cabo Delgado ...
PR encerra praias...

Destaque

Desporto

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Vilankulos ...
CAN de praia em
SED confirma
C AN

futebol

de

praia

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

no
grupo
da
morte
MOÇ AMBIQUE

REPORTAGEM

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente

