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A sua confiança é doirada para nós,
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência com
votos de Feliz Natal e um Próspero 2022.

PR exorta aos valores de unidade
O PRESIDENTE da República exorta todos e os cristãos, em particular,
a inspirarem-se no Dia do Natal e da
Família para trabalharem em torno de
uma família moçambicana cada vez
mais fundamentada nos valores de
unidade para o desenvolvimento.
Numa mensagem partilhada ontem, Filipe Nyusi afirma que o Natal
e Dia da Família é ocasião em que as
famílias moçambicanas se unem para
reflexão sobre valores nobres comunitários como a solidariedade e fraternidade, e os cristãos recordam o nascimento e obra de Jesus Cristo.
O Chefe do Estado lembra que este
ano a celebração tem lugar num con-

texto em que o país continua a enfrentar desafios decorrentes da Covid-19,
com os números a aumentarem, o que
exige de todas as famílias moçambicanas cuidados redobrados para preservar a vida de “todos nós”.
Na missiva, saúda estas famílias e a
comunidade cristã, particularmente,
pela postura assumida perante as adversidades que caracterizam o mundo
e a sociedade, nomeadamente a crise
sanitária decorrente da pandemia.
“Devemos, assim, continuar a
cultivar a fraternidade, solidariedade e harmonia, como cristalizadores
da resiliência aos múltiplos desafios a
que estamos expostos. Aos irmãos que

professam a religião cristã, o Natal é
momento não só de festa, mas também
de celebração e renovação da fé que
consolida o sentido e valores da família
como santuário da vida”, afirma o Presidente da República, apelando ainda
para que a celebração sirva para renovar e consolidar entre os moçambicanos os dons da irmandade, respeito
mútuo e de amor, elementos essenciais
para preservar a paz.
Em seu nome pessoal e do Governo,
Nyusi deseja a todos os moçambicanos
no país e na diáspora, aos estrangeiros
residentes, bem como à comunidade
cristã do mundo inteiro festas felizes e
um ano novo pleno de realizações.

QUATRO ÓBITOS E 2770 CASOS DE COVID-19
I. PEREIRA

Saúde chama atenção
para reforço da prevenção

AS autoridades da Saúde notificaram entre quinta-feira e ontem 2770 casos positivos de Covid-19 e quatro óbitos. Tendo em conta este cenário de aumento de
contaminações, apela-se ao reforço das
medidas de prevenção, sobretudo num
dia de festa como hoje, 25 de Dezembro.
Estes números, segundo a Saúde,
mostram uma grande propagação do vírus nas comunidades.
O documento explica que os óbitos
foram declarados na cidade de Maputo,
um na província de Gaza e outro em Sofala.
Os dados revelam que a capital do
país, com 940 casos, voltou a registar o
maior número de casos da doença, segui-

FRANCISCO MANJATE

A

PELOS à esperança,
fé e harmonia constituem a tónica das
mensagens emitidas
por várias confissões
religiosas no contexto da celebração, hoje, do Natal e Dia
da Família no país.
Num ano marcado pela
Covid-19, que obrigou ao
confinamento geral e encerramento dos locais de culto,
como medida de prevenção
da doença, mas também pela
luta contra o terrorismo em
Cabo Delgado, os religiosos
afirmam que os moçambicanos devem continuar a manter viva a esperança.
Pedem à população que
marque distância de actos
que possam manchar esta
celebração e reiteram a importância de acatar as mensagens das autoridades governamentais para garantir
uma quadra festiva tranquila
e harmoniosa.
Reconhecem que 2021
foi um ano desafiante, como
consequência de constrangimentos de ordem diversa,
sobretudo na esfera sócio-económica.
Dizem que a calma é fundamental para que não haja

derramamento de sangue,
sobretudo nas estradas, e as
festas acabem por se transformar em dor e luto.
Em contacto com o “Notícias”, o Padre Giorgio Ferretti, pároco da Sé Catedral
de Maputo, disse que a grande alegria para os cristãos é
que Deus nasce, mais uma
vez, nos campos dos deslocados, nos enfermos acamados, nas ruas com os vulneráveis. “Deus nasce para
trazer esperança, paz e justiça. Mas nós temos de abrir as
portas dos nossos corações,
famílias e instituições a Deus
para que possa entrar e mudar, por dentro, a sociedade
e o mundo porque Ele traz a
paz”, afirmou, dizendo que
hoje a Comunidade de Sant´Egídio vai distribuir bens
alimentares na cidade de
Maputo.
Por seu turno, o Conselho Cristão de Moçambique
(CCM), numa mensagem
emitida pela respectiva presidente, Reverenda Felicidade Chirinda, curva-se às famílias que perderam os seus
entes queridos por doenças,
terrorismo, violência doméstica e acidentes de viação, e deseja que tais actos
não se repitam no ano 2022.

Frisou que esta é ocasião
propícia para reconhecer o
cometimento da sociedade moçambicana pela causa dos deslocados em Cabo
Delgado, onde acções individuais e colectivas foram
fundamentais para que estes
sentissem o calor da solidariedade, destacando o papel
das Forças de Defesa e Segurança (FDS), do contingente
internacional, bem como o
cometimento dos profissionais da Saúde.
O Reverendo Marcos
Macamo referiu, na sua declaração, que o ano 2021
reacendeu a esperança dos
moçambicanos. “Para nós,
a esperança é rezar e desenvolver a capacidade de participar nas conquistas individuais e colectivas. E, como
povo, estamos habituados a
participar na luta contra as
vicissitudes, por isso o Natal é ocasião para concretizar a nossa esperança rumo
ao alcance da estabilidade
económica, financeira, paz
e solidariedade ”, comentou.
Já o Bispo Dinis Sengulane
salientou que nem a pandemia da Covid-19 nem a falta
de paz que perturba o país e
a pobreza que, infelizmente,
ainda afecta alguns moçam-

Certificação de empresas
transmite credibilidade Pág. 4
Muita azáfama
na preparação das festas

Pág. 7

Terroristas matam
cinco pessoas em Mecula Pág. 9
Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

bicanos devem anular a ideia
de que Deus está connosco.
“Então, a nossa mensagem é de esperança, de trabalho para a paz e sermos
solidários uns com os outros
para, em conjunto, conseguirmos vencer os desafios
que estamos a enfrentar”,
explicou Sengulane.
Para Filimone Machuza,
pastor da Igreja Assembleia
de Deus, a Covid-19 e os traumas causados pelo terrorismo, que está a ser derrotado,
convocam os moçambicanos
a concentrarem-se mais para
as rezas em comunhão.
António Chavo, Reverendo da Igreja do Nazareno,
estabelece um paralelismo
entre a festa da celebração do nascimento de Jesus
Cristo, que veio libertar o
povo do jugo do pecado, e
os moçambicanos que têm a
esperança da libertação dos
males que ainda enfermam
o país.
“Temos essa esperança
da libertação. E isso significa
que iremos vencer esses males. Por isso, devemos anunciar essa esperança, como
forma de reanimar aqueles
que estão desanimados. Não
devemos rebaixar a nossa
fé”, comentou.

do das províncias de Maputo (com 599),
Gaza (372), Manica (312), Inhambane
(220) e Sofala (129).
Ainda no intervalo em causa, foram
internados 26 pacientes com complicações ligadas à Co vid-19, dos quais 21 na
cidade de Maputo, e 18 doentes receberam alta hospitalar. Assim, 102 pessoas
estão a receber cuidados médicos nos
centros de tratamento da enfermidade.
As estatísticas do MISAU referem
igualmente que no período em referência
49 pessoas foram declaradas recuperadas
da doença, 28 das quais em Inhambane
e 21 em Cabo Delgado, o que eleva para
151.290 o total de curados no país.
Com estes dados, o cumulativo de ca-

sos positivos aumentou para 170.077 no
território nacional.
“Aproximam-se as festas e é importante que as pessoas restrinjam o máximo
o número de convivas. Que os eventos
ocorram, na medida do possível, ao ar
livre, sempre garantindo alguma ventilação e observância de higiene, nomeadamente a desinfecção constante das mãos,
o uso de máscara para diminuir o risco de
contaminação. Temos mais de 16 mil casos activos, portanto, significa que temos
o vírus espalhado pelas nossas comunidades, famílias e sempre existe o risco de
nos infectarmos”, apelou Luísa Panguene, directora nacional de Assistência Médica no MISAU.

Vale vende activos de carvão
A VALE S.A., concessionária das minas de
carvão de Moatize, em Tete, anunciou que
celebrou, esta semana, um acordo vinculatório com a Vulcan Minerals (Vulcan) para
vender a mina de carvão de Moatize e o
Corredor Logístico Nacala (“CLN”) por 270
milhões de dólares norte-americanos.
Este valor é composto por 80 milhões
de dólares para a conclusão da transação
e 190 milhões de dólares do negócio existente até à conclusão, mais um acordo de
royalty de 10 anos sujeito a certas condições
de produção da mina e preço do carvão.
A conclusão da transação está sujeita ao
cumprimento das condições precedentes
usuais, incluindo a aprovação do Ministério de Recursos Minerais e Energia de Moçambique, nos termos da Lei de Mineração
n.º 20/2014.
Num comunicado emitido na terça-feira, a Vale realça que está empenhada
em trabalhar com os governos de Moçambique e do Malawi para garantir uma transição suave para a nova operadora.
Refira-se que, no início de 2021, a Vale
anunciou o objectivo de abandonar os seus
activos de carvão, focando-se nos seus negócios “core” e na ambição de se tornar líder na mineração de baixo carbono.
Nos últimos 15 anos, a mineradora de
origem brasileira trabalhou em parceria com os governos de Moçambique e do
Malawi na exploração da mina de Moatize e dos 912 quilómetros de ferrovia do
Corredor Logístico do Norte (CLN) para o
transporte de carvão, além da renovação

Uma das minas da Vale em Tete

das operações de carga geral e transporte
de passageiros.
Estes investimentos representam um
legado relevante para os países e são um
importante vector para o desenvolvimento
local.
Enquanto conduzia um processo de
procura responsável por um investidor
no negócio do carvão, a Vale continuou a
apoiar o “ramp-up” do projecto e os seus
compromissos com a sociedade e as partes
interessadas.
“Tenho o prazer de anunciar este importante passo para o desinvestimento
responsável de Moatize e CLN, numa transacção que beneficia as comunidades e go-

vernos onde essas operações estão localizadas e oferece um futuro sustentável para
as operações. Esta é mais uma conquista do
nosso compromisso de “reshape” da nossa
empresa, com foco nos nossos principais
negócios”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO
da Vale.
A Vulcan é uma empresa privada que
faz parte da renomada Jindal Group, com
valor de 18 biliões de dólares. A Jindal
Group tem uma vasta experiência de trabalho em Moçambique com as operações da
mina Chirodzi, localizada na Bacia de Tete,
uma mina a céu aberto com capacidade
para produzir cinco milhões de toneladas
por ano.

BREVES
Chefe do Estado promulga
lei de previdência
do deputado
O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto
Nyusi, promulgou e mandou publicar a Lei
de Revisão Pontual da Lei número 31/2014,
de 30 de Dezembro, Estatuto, Segurança e
Previdência do Deputado. A lei foi recentemente aprovada pela Assembleia da República e submetida ao Presidente da República para promulgação, tendo o Chefe
do Estado verificado que ela não contraria a
Constituição da República.

Sofala arrecada
55 mil milhões

Autoridades policiais
interpelam 350 ilegais

A PROVÍNCIA de Sofala arrecadou este ano cerca de cinquenta e cinco mil milhões de meticais em impostos fiscais, de um plano anual de 63 mil milhões. A agricultura,
transportes e comunicações e indústria transformadora
são os sectores que mais contribuíram para a receita. Os
dados foram divulgados pela secretária de Estado de Sofala, Stella Pinto Zeca, em conferência de imprensa que
tinha por objectivo fazer o balanço do ano prestes a findar.
Segundo a governante, a província arrecadou de Janeiro a
esta parte pouco mais de 900 milhões de dólares resultantes de exportações de diversos tipos de produtos.

AS autoridades policiais em Sofala interpelaram, nos
últimos dias, 350 imigrantes ilegais. O porta-voz da Direcção Provincial de Migração de Sofala, Mangazi Singano, disse, esta semana, que a neutralização dos ilegais
resulta do reforço do controlo migratório nos principais
pontos de entrada. Mangaze Singano indicou que foram
instalados mais dois postos fixos de controlo nos pontos de acesso à província, concretamente no distrito
de Dondo e no posto administrativo de Muxúnguè, em
Chibabava. Anunciou que a instituição reforçou igualmente a fiscalização nos postos de travessia. (RM).
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Tema de Fundo

URGEL MATULA

Click da Semana

Natal é sinónimo
de família

É

NATAL! Chegou um dos eventos mais especiais e
aguardados por muitas famílias. Não é para menos.
Natal é sinónimo de família. Hoje é Dia da Família
e, para os cristãos, um pretexto para recordar o dia
em que o menino Jesus veio ao mundo anunciar os
ventos da paz entre os homens.
Família é sinónimo de comunhão, paz, concórdia e
perdão. Porque só há paz onde há pessoas a concordarem em muitos aspectos, até porque nenhuma família no
mundo é composta por apenas um membro. Há sempre
uma condição plural para tal, é a partir de duas pessoas
que este conceito se materializa.
Entretanto, compreendemos igualmente que os homens não podem concordar em tudo. Esta é uma impossibilidade natural, uma necessidade para compreender e
medir até que ponto somos seres tolerantes uns com os
outros, numa altura que o mundo prega o amor.
Amar é consensualmente a qualidade de suportar os
defeitos de outrem e, por isso, tudo o que é mau é associado a sentimentos odiosos.
É Natal. Chegou o dia de reflectir em família o próprio
conceito de família, o qual somos desafiados a aplicar na
prática, pois pode ser o que falta para o desfrutarmos na
sua verdadeira essência.
A vida não é apenas feita de avanços, mas também de
alguns recuos, até porque, por vezes, é preciso recuar um
passo para avançar dois ou três duma só vez. Cada um tem
a sua estratégia para a felicidade, para a qual, como se diz,
não existe um caminho, ela é o caminho.
Então, aos que aguarda(ra)m ansiosamente, todo o

Da terra
o barro que
modela
o progresso
DA terra sai o bairro extraído pelo Homem na geografia garimpeira da exploração. Da terra de Tete sai o barro, das
mãos do Homem a modelagem, a “tecelagem”, a imaginação. Água, barro,
fogo. Em decotes de arte milenar, o
Homem escava a argila que usa para a
composição de tijolos queimados num
processo criativo passado de geração
em geração. Da secagem para o alinhamento de paredes que formarão o
futuro lar, a futura instalação, a futura
infra-estrutura. Barro a barro, tijolo a
tijolo. Pedra a pedra. Ergue o Homem
os pilares do crescimento. Do progresso. Do desenvolvimento.
É a diversidade da decoração impressa na cerâmica de cada pedaço do
sítio que se ergue, com a expressão
africana que representa o modelo sociocultural da nossa existência.
Este conjunto de imagens do nosso
colega Urgel Matula reflecte o exercício produtivo da trajectória da vida, da
existência humana. É a nossa história,
são as nossas influências. É a nossa argila, é o nosso barro. São os nossos tijolos!

ano, por esta data para serem felizes, desejamos que assim
seja, dando votos para que este nobre sentimento não se
concretize apenas hoje, mas todos os dias.
Que o Natal seja o resumo daquilo que somos na essência!
Não há dúvidas que com a pandemia do novo coronavírus, que se intromete nos nossos festejos pelo segundo
ano consecutivo, a família é convocada como remédio
para as nossas mais terríveis dores. Se calhar é esta uma
das grandes lições da pandemia para todos os habitantes
do planeta: conviver em família para evitar males maiores!
Neste sentido, apelamos a muita cautela durante a celebração da quadra festiva, que não deve ser pretexto para
o aumento do número de casos da Covid-19, como vimos
no último ano, para depois culparmos o relaxamento das
medidas pelo Governo, como se não fôssemos conscientes
sobre o que está a acontecer e como nos devemos prevenir.
Enquanto não formos responsáveis, continuaremos a
apontar o dedo aos outros, procurando culpados para todos os nossos males.
A vitória, em todos os domínios, só será possível se
nós, como sociedade, isto é, família, juntarmos as forças
para o bem comum.
Então, corramos para as nossas famílias e não usemos a
excepcional medida de não haver recolher obrigatório nas
noites de 24 para 25 de Dezembro e de 31 para 1 de Janeiro,
conforme decretou o Governo, para esquecer que a vida
não tem preço.
Feliz Natal e feliz Dia da Família para todos!
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Lufa-lufa de última
hora agravada pela
especulação

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

F. MATINHE

O

PREÇO da batata-reno, cebola e tomate
disparou no Mercado
Grossista do Zimpeto
e um pouco por todo o
circuito de vendas da cidade de
Maputo, devido ao aumento da
procura dos produtos, por ocasião da quadra festiva.
A caixa de 20 quilogramas
de tomate que há dias custava
400 meticais ontem chegou a
650, enquanto 10 quilogramas
de batata aumentaram de 290
para 330 e o preço da cebola
alcançava os 290 contra os anteriores 220 meticais.
Os vendedores justificam
que houve agravamento do
custo de produtos na África do
Sul, para além das taxas aduaneiras que têm de pagar.
Apesar da escalada dos
preços, a lufa-lufa de última
hora não parou, facto que era
notável pelos engarrafamentos
nas ruas e avenidas da capital.
O vereador do Desenvolvimento da Economia Local no
Município da Cidade de Maputo, Danúbio Lado, contou que
o mercado está a ser abastecido
regularmente para evitar a escassez, tendo recebido, nas 24
horas anteriores, 258 camiões
com produtos diversos.
Apelou aos munícipes para
denunciarem a especulação
de preços e a adulteração das
quantidades dos produtos.
Para além da procura de
produtos básicos, o dia foi caracterizado pela intesificação
do movimento de pessoas que
procuravam viajar para as províncias.
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CIDADE DE MAPUTO

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Passageiros desesperados procuram transporte para viajar

Reforçada qualidade da
corrente eléctrica na Machava

Chamadas de Socorro ----------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

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

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

POLÍCIA
POLÍCIA: ---------------------------------- 199
Corpo da Polícia

Ecos dos preparativos para o Natal

Para fazer face ao fluxo, as
autoridades reforçaram a frota
de transportes, com a alocação de 23 autocarros no Terminal Rodoviário Interprovincial
da Junta.
Zamutiti Muchanga, gestor-adjunto do parque, disse
que destinos como Inhambane, Gaza e Tete são os que
apresentaram escassez devido
à procura, que desde quinta-feira foi acima do habitual.
“Fomos obrigados a solicitar apoio do Ministério dos
Transporte e Comunicações
para descongestionar a parte
que estava lotada por passageiros aflitos em viajar”, referiu.
Explicou que partiam da
Junta para Inhambane e Tete
três a quatro veículos, mas só
ontem, no período da manhã,

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

saíram entre oito e dez autocarros.
Muchanga acrescentou que
até ontem foi autuado apenas
um operador por especulação
do preço do transporte, tendo
sido suspenso de exercer a actividade no local por um mês.
Entretanto, os preparativos para a quadra festiva foram
manchados pela ocorrência de
um acidente de viação na Estrada Nacional Número 4 (N4),
na zona da báscula da Moamba, província de Maputo, de
um veículo que transportava
quatro mineiros, três dos quais
contraíram ferimentos graves.
O capotamento do veículo foi causado por problemas
mecânicos. Uma das rodas da
Toyota Hilux, com a matrícula
AHA 872 MC, desprendeu-se,

provocando o acidente.
Os feridos foram socorridos
para o Hospital Provincial da
Matola, sendo que um recebeu
alta, uma vez que contraiu ferimentos ligeiros, e os outros três
foram transferidos para o Hospital Central de Maputo.
O vice-ministro do Trabalho e Segurança Social (MITSS),
Rolinho Farnela, deslocou-se
ao HCM para se inteirar do
estado clínico dos pacientes,
tendo referido que o Governo
está em prontidão para prestar
assistência.
Na ocasião, instou os mineiros, e não só, a serem prudentes na condução e a aderirem ao seguro, além de se
inscreverem no Sistema de Segurança Social para cobertura
em caso de sinistros.

21625031
    21327206
SOCORROS:------------------------------ 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999

Melhora qualidade de energia na Machava

DOIS novos transformadores de energia eléctrica foram montados recentemente na Subestação da Machava, município da Matola,
província de Maputo, com vista a melhorar a
qualidade de energia.
Trata-se de uma iniciativa da Electricidade
de Moçambique (EDM), cujo projecto global
está orçado em cerca de 13 milhões de dólares
(832 milhões de meticais).
Segundo o diretor regional da Divisão de
Transporte Sul na EDM, Salomone Manhique,
com a substituição dos dois transformadores, a
zona da Machava passa a contar com reforço de
80 Megavoltampère (MVA).

“Antes tínhamos dois transformadores com
60 MVA de potência. Com estes novos, significa que temos disponibilidade de energia para
fazer face ao défice que se registava nas zonas
alimentadas por esta subestação”, apontou.
Acrescentou que o funcionamento dos
transformadores vai aliviar, igualmente, a sobrecarga nas subestações da Matola-Rio, Matola-Gare e Beluluane, que alimentavam a
zona.
Manhique afirmou que o projecto global vai
abranger outras províncias, estando prevista a
colocação de mais 11 transformadores de energia eléctrica nos próximos meses.

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

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

PUBLICIDADE

13852
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SEGUNDO EMBAIXADOR DE PORTUGAL

PUBLICIDADE

Certificação de empresas
transmite credibilidade

O

EMBAIXADOR
de
Portugal em Moçambique, António Moura, defende que para
países como Moçambique, com um tecido empresarial constituído maioritariamente por micro, pequenas e
médias empresas, o acesso a
serviços de certificação constitui uma ferramenta essencial
para transmitir credibilidade
dos produtos ao mercado.
Não obstante esta motivação, constata-se que ainda é
baixo o número de empresas
nacionais que beneficiaram ou
tiveram acesso a serviços de
certificação, devido ao custo
do processo, mas também, a
falta de informação por parte
das unidades sobre a importância do mesmo, bem como,
sobre os mecanismos de acesso.
É perante esta realidade e a
urgência de aumentar o número das Pequenas e Médias Empresas (PME) certificadas, que
o sector privado e o Camões,
com o apoio do +EMPREGO
irão em 2022 implementar o
Programa denominado “Somos Qualidade”, associado a
um Selo “Empresa +EMPREGO”.
Assim, pretende-se capacitar no próximo ano quinze
Micros, Pequenas e Médias
Empresas (MPME) da província
de Cabo Delgado, nas necessidades e tipos de certificação
para o sector, comparticipar os
custos de certificação, parti-

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :23/12/2021
BANCOS

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

63,22

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,21

64,47

63,21

64,47

63,21

63,47

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,22

64,48

63,22

64,48

63,22

64,48

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 23.12.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,45

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
23 de dezembro de 2021
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO23 de dezembro2.deOPERAÇÕES
POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores
expressos em POR
MilhõesINICIATIVA
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1. OPERAÇÕES
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2. OPERAÇÕES
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DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

Valor

Taxa

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
COM GARANTIA

COM GARANTIA
Valor
Taxa
Valor
Taxa

…
…

Embaixador de Portugal em Moçambique, António Moura, falando num encontro com o sector privado

lha de experiências e facilitar a
implementação sustentável da
profissionalização na gestão e
modernização produtiva.
Na plataforma de registo
e caracterização de empresas
deverá criar-se um “Consultório PME”, que permita às
empresas colocar questões e
clarificar as suas dúvidas relativamente ao processo e exigências da iniciativa de certifica-

ção de qualidade.
“A certificação de Qualidade é uma das apostas do “+EMPREGO”, sabendo-se que uma
das condições exigidas aos fornecedores para fazerem parte
das cadeias de valor, nomeadamente a do gás natural e da
indústria extrativa e, portanto,
beneficiarem das oportunidades criadas em termos de conteúdo local, é que apresentem

serviços que garantam regularidade e qualidade”, disse.
Paralelamente, será desenvolvido um programa de assistência técnica a 40 PME em
gestão empresarial e competitividade, incluindo diagnóstico
de necessidades e tendências
de evolução dos mercados e do
contexto empresarial, identificando-se as melhores soluções
para os desafios colocados.

De acordo com dados da
CTA, em 2019 não existia nenhuma empresa certificada na
província de Cabo Delgado,
mas graças ao trabalho desenvolvido no PRONACER os dados apresentados asseveram
uma evolução positiva, mas
sem dúvida insuficiente ainda
face às necessidades dos vários
sectores de actividade económica.

EM DIVERSOS MERCADOS DO PAÍS

Viciação de peso leva
INNOQ a confiscar produtos
O INSTITUTO Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) confiscou
101 sacos de 10 quilogramas de batata-reno e cebola por viciação de peso,
nos principais mercados das regiões
sul, centro e norte de Moçambique.
A apreensão da referida mercadoria é
resultado da actividade inspectiva que
iniciou no passado dia 15 de Dezembro
nos mercados grossistas do país, particularmente no Waresta e Belenenses
na província de Nampula, Maquinino
em Sofala e Zimpeto em Maputo, zona
norte, centro e sul, respectivamente.
“‘Neste momento, estamos com um
universo de mil sacos fiscalizados
dos quais perto de 101 apresentam
defeitos, incluindo peso abaixo de
7,5 quilogramas. Por isso, confiscamos esses produtos”, disse Bernar-

do Mussagy, chefe do Departamento de Metrologia Legal no INNOQ.
Segundo ele, todos os produtos
com um peso inferior, quando deveriam ter 10 quilos, são imediatamente apreendidos e canalizados à
Direcção do Mercado que posteriormente faz a distribuição pelas instituições de caridade e outros locais
de apoio à pessoas desfavorecidas.
Em relação aos sacos que forem reprovados com o peso que varia entre
7,5 quilos até 9,8 quilogramas pede-se ao consumidor para mostrar a
banca onde adquiriu o produto para
que o vendedor possa fazer a reposição da batata ou cebola em falta.
“Mas o que temos percebido é que de
um tempo para cá já existe uma aceitação e um entendimento por am-

bas partes, uma vez que temos casos
de alguns comerciantes que antes de
venderem a sua própria batata dirigem-se ao INNOQ para pedir a fiscalização do seu produto para começarem a comercialização”, acrescentou.
A fonte revelou que numa primeira fase, os vendedores foram
sensibilizados apenas para rectificar as irregularidades, mas nas próximas vezes serão aplicadas medidas correctivas, incluindo sanções.
“A inspecção é importante, uma vez
que é praticamente impossível ao cidadão, conferir, no acto da compra,
se um saco de batata, por exemplo
tem de facto os 10 quilogramas indicados na embalagem”, apontou.
Referiu que, na maioria dos casos, a
adulteração do peso é praticada pe-

los próprios vendedores do mercado,
sem a intervenção dos produtores.
Entretanto, os comerciantes do
Mercado Grossista do Zimpeto negam o seu envolvimento em práticas ilegais, justificando que o
fenómeno ocorre nas fábricas.
Por seu turno, alguns consumidores
enalteceram o trabalho realizado pelo
INNOQ e afirmam que parte considerável dos produtos comercializados
neste mercado têm peso adulterado.
“É uma boa iniciativa levada a cabo
pelo INNOQ porque muitas vezes,
compramos produtos com peso viciado e outras vezes até deteriorado. Por
isso, gostaria que a fiscalização fosse de
carácter permanente e que não se limitasse apenas à quadra festiva”, disse
Noémia Paulo.

Privados satisfeitos
com manutenção de medidas
mentos em comunhão”, disse
o Chefe de Estado moçambicano, durante a comunicação
à nação.
O presidente do pelouro do
Turismo na CTA, Mohammad
Abdullah, elogiou a decisão
do Chefe de Estado, assinalando que vai proporcionar uma
oportunidade para a recuperação dos danos que o sector
tem vindo a sofrer, devido ao
impacto negativo da Covid-19.
Abdullah falava durante o
acto que marcou o lançamento
da quadra festiva para a área do
Turismo.
“Esta postura de manutenção das medidas, ou seja, o
não agravamento, demonstra
o compromisso do Governo
com a necessidade de assegurar o equilíbrio entre a saúde e a
economia”, declarou.

A medida tomada pelo
Presidente da República, prosseguiu, vai garantir a dinâmica
económica e a manutenção dos
postos de trabalho.
“O sector do turismo foi e
continua a ser, sem dúvida, o
mais afectado pela pandemia”,
observou.
Muhammad Abdullah apelou aos operadores do sector
e à população, em geral, para
receberem os turistas com carinho, tornando a sua presença
no território nacional a mais
agradável possível.
“Para que a nossa convicção se torne uma realidade,
contamos com o apoio do sector público”, referiu.
Abdullah frisou que a decisão do executivo irá permitir
que as empresas continuem a
funcionar e possam aproveitar

a quadra festiva para minimizar
as perdas que vêm registando,
devido aos impactos do novo
coronavírus, sobretudo o sector da hotelaria e restauração.
Na sua mensagem na segunda-feira, o Presidente moçambicano manteve quase todas as medidas, tendo vedado
as visitas aos reclusos devido
ao “aumento exponencial” de
casos nas cadeias, bem como
reduzir o número de visitantes
aos doentes nos hospitais de
dois para um por dia.
As medidas vão vigorar por
mais 30 dias, a partir de terça-feira e até ao dia 19 de Janeiro
de 2022.
“Que fique claro que a intenção do Governo não é de
castigar o cidadão, mas é de
chamar a atenção e [apelar] à
consciência”, referiu.

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
Prazo
FPD
FPC Taxa(a)
(dias)
Valor
Taxa(a)(a)
Valor
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Taxa(a)
Overnight
3,440.00
10.25%
16.25%
(a)Overnight
Taxas pré-fixadas do BM. 3,440.00

10.25%

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
Valor
Taxa
COM REVENDA

(dias)

Valor

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

VENDA DEFINITIVA
Valor
Taxa
Valor

Taxa

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Bancos p/ Público

92 - 182 dias 183 - 364 dias

0.00

0.00

0.00

Venda
de Títulos
/ Compra- de Títulos com
Taxa Méd.
Pond. com Recompra
- Revenda Público
Bancos
0.00/ Média
Vendasp/por
prazo
1 -0.00
91 dias
92 0.00
- 182 dias 1830.00
- 364 dias Total
Taxa Méd.
Pond.
-0.00
- 0.00
Bancos
p/ Público
0.00
0.00
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas de Títulos Definitivas
Taxa
Méd.
Vendas
porPond.
prazo
1 - 91-dias
92 - 182- dias 183 - 364- dias Total / Média
Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos p/
p/ Bancos
Público
20.52
0.00
0.00
20.52
Taxa Méd.
Méd. Pond.
12.35%
-- 12.35%
Taxa
Público de
p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas
Títulos Definitivas
- dias
- dias 183 -- 364 dias Total-/ Média
Taxa Méd.
Vendas
porPond.
prazo
1 - 91
92 - 182
Bancos p/
p/ Público
Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos
20.52
0.00
0.00
20.52
-- Taxa Méd.
Méd. Pond.
Taxa
12.35%
12.35%
Público p/ Bancos
0.00 BT's em Carteira
0.00 dos Bancos
0.00
0.00
132,037.60
Taxa Méd. Pond.
(b) Bilhetes do Tesouro.
Bancos
p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

-

BT's em Carteira
do Público
-

0.00

0.00

-

-

5,107.40
-

0.00

0.00

-

-

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE
01-12-2021
A 31-12-2021)
BT's
em Carteira
dos Bancos
132,037.60
Descrição

BT's em Carteira do Público Taxa

Taxa
de do
juro
de política monetária (MIMO)
(b)
Bilhetes
Tesouro.

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

Data da última venda

13.37%

13.39%

13.38%

5,107.40

13.25%
13.30%
5.30%

Indexate Único
5%
Prémio de Custo
6%
4.
INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano
18.60%

MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

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).
Taxa

Descrição

Total / Média

65,107.36
07 dias 5,471.21
28 dias 3,301.20
63 dias70,578.56
Total / Média
13.27%
13.36%
13.25%
13.28%
65,107.36
5,471.21
3,301.20
70,578.56
22-dez-21
22-dez-21
8-dez-21
22-dez-21

13.27%

13.36%

13.25%

13.28%

Data de
da Bilhetes
última venda
22-dez-21
22-dez-21
8-dez-21
22-dez-21
Compra
do Tesouro com
Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Total / Média
Valor
Títulosde
Comprados
1,989.66
0.00
1,989.66
Compra
Bilhetes do Tesouro
com Acordo
de Revenda0.00
Taxa
Média Ponderada
21.00%
- 2 - 7 dias
- + de 7 dias21.00%
Descrição
Overnight
Total / Média

Valor Títulos Comprados

Total / Média

0.00

Valor
Títulos Vendidos
Descrição
Taxa Média Ponderada

Data da última compra

NO MERCADO SECUNDÁRIO

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda

(Valores expressos em Milhões de Meticais)
Vendas por prazo
1 - 91 dias

13.35%

Taxa últimas 6 colocações

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

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
Transacções
Prazo de Títulos entre Instituições de Crédito VENDA DEFINITIVA
COM REVENDA

(dias)
Prazo

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
182 dias
364 dias
Total/Média
Colocações por prazo
91 dias
182 dias
364 dias
Total/Média
Valor colocado Tipo A
4,800.00
502.00
2,700.00
8,002.00
Valor colocado Tipo A
4,800.00
502.00
2,700.00
8,002.00
Taxa
Média
Ponderada 13.36%
13.36% 13.38%
13.38% 13.37%
13.37% 13.37%13.37%
Taxa
Média
Ponderada
Data
última
colocação
15-dez-2115-dez-21
15-dez-21
15-dez-21
15-dez-21
Data
última
colocação
15-dez-21
15-dez-21
15-dez-21
Valor
colocado
TipoTipo
B B
0.00 0.00 1,057.00
Valor
colocado
1,057.00 121.00121.00 1,178.00
1,178.00
Taxa
Média
Ponderada
13.38%
Taxa
Média
Ponderada
13.38% 13.40%
13.40% 13.38%13.38%
Data
última
colocação
n.a n.a 20-dez-21
20-dez-21
20-dez-21
Data
última
colocação
20-dez-21
20-dez-21
20-dez-21
17,795.00
16,240.00
103,110.00
137,145.00
BT em Carteira
17,795.00
16,240.00
103,110.00 137,145.00
BT em Carteira
13.35%
13.38%
13.29%
13.31%
Taxas BT em Carteira
13.35% 13.37%
13.38% 13.39%
13.29% 13.38%13.31%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.35%

16.25%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

6-nov-17

1,989.66

n.a.

0.00

n.a.

0.00

6-nov-17

1,989.66

Taxa
Média Ponderada
21.00%
21.00%
Venda
Definitiva
de Bilhetes do Tesouro
Data da última compra
6-nov-17 2 - 7 diasn.a. + de 7 diasn.a. Total / Média
6-nov-17
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa
MédiaDefinitiva
Ponderada
Venda
de Bilhetes do- Tesouro
Data
da última venda
Descrição

Valor Títulos Vendidos

n.a.
Overnight

n.a.2 - 7 dias

0.00

n.a.+ de 7 dias n.a.
Total / Média

0.00

0.00

0.00

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Taxa Média Ponderada
Descrição
1 - 30 dias
31 - 63 dias + de 63 dias Total / Média
Data
da última
venda
n.a. 2,953.34n.a. 192.99 n.a. 14,236.78 n.a.
Valor
Títulos
Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
14.89%
17.00%
13.97%
Data
da última
compra
Compra
Definitiva

11-out-16
11-out-16
11-out-16
11-out-16
de Bilhetes
do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
31 - 63 dias + de 63 dias Total / Média
5. NOTAS
EXPLICATIVAS
Valor Títulos
Comprados
11,090.44
2,953.34
192.99
14,236.78
Taxa Média Ponderada
13.30%
14.89%
17.00%
13.97%
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
Data da última compra
11-out-16
11-out-16
11-out-16
11-out-16
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.

5. NOTAS EXPLICATIVAS

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.

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
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.
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.

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.

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.

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
Facilidade
Permanentecom
de Depósito
- depósitos
livres em
moeda
nacional
efectuados
pelos
operadores
do mercado
conjugadamente
o acordo(FPD)
de recompra
assumido
pelo
vendedor,
para
liquidação
em data
pré-estabelecida.
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos

Permanente
de Cedência
- cedência
de liquidez
pelo Banco
de Moçambique aos operadores do mercado
do mercado
por via (FPC)
de leilão
e absorvendo
excessos
de liquidez.
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade
,operadores
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
Taxa
de16juro
de política
(MIMO)
13.25%
entre
o dia
de cada
mês até omonetária
dia 15 do mês
seguinte.

Compra
de Bilhetesdedotransferência
Tesouro - operação
através
da qualentre
o Banco
de Moçambique
compra
via de leilão,
de Definitiva
Liquidez - operações
(empréstimo)
de fundos
as instituições
participantes
nopor
MMI.
Prémio
de Custo
- margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação
Moçambicana Permutas
Indexate
Único
13.30%
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.
de Bancos (AMB).
5%
Prémio de Custo
6%
5.30%
Nas
operações
do
mercado
secundário,
entenda-se
por
público,
o
conjunto
constituído
por:
Instituições
Financeiras
Não
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano
18.60%
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.
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.
Únicode
e do
Prémio
de Custo.
Taxa
juro
de Política
monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.

É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).
Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade
,
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, 23 de Dezembro de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 184/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Dezembro
Maputo, 23 de Dezembro de 2021.
de 2021
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,45

63,83

4,02
5,39
4,02
1,44
3,82

4,10
5,50
4,10
1,47
3,90

4,06
5,45
4,06
1,46
3,86

552,50
77,97
27,48
167,20

563,42
79,51
28,02
170,50

557,96
78,74
27,75
168,85

11,18
49,27
9,91
9,92
9,61
84,85
7,14
6,93
68,61
71,41

11,40
50,25
10,11
10,12
9,80
86,53
7,28
7,07
69,97
72,82

11,29
49,76
10,01
10,02
9,71
85,69
7,21
7,00
69,29
72,12

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

COVID-19

A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas de Moçambique (CTA), maior agremiação empresarial do país
considerou há dias, que a manutenção das restrições impostas no âmbito do combate à
Covid-19 vai assegurar o equilíbrio entre a saúde e a economia. Na última segunda-feira,
o Presidente moçambicano,
Filipe Nyusi, suspendeu o recolher obrigatório para os dias
das festas de Natal e de fim de
ano, mantendo a maioria das
restrições relacionadas com a
prevenção da Covid-19 no país.
“Excepcionalmente,
é
suspenso o horário da recolha
obrigatória na noite de ontem
até hoje e nas noites do dia 31
de Dezembro e 1 de Janeiro,
para permitir que as famílias
possam comemorar estes mo-

Sábado, 25 de Dezembro de 2021

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

O Presidente alertou para a
“evolução gigantesca e preocupante” da taxa de positividade semanal no país, que
subiu de 0,4% para 24,5% nas
últimas quatro semanas.
“A transmissão da pandemia é mais elevada na zona
sul do país”, destacou Nyusi,
referindo que se vai intensificar a fiscalização e, ultrapassando-se a linha vermelha,
“serão tomadas medidas mais
drásticas”. De acordo com o
chefe de Estado, 7,8 milhões de
pessoas foram imunizadas com
pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus
no país, das quais 5,4% estão
completamente vacinadas.
Moçambique tem um total acumulado 1.952 óbitos
e 160.457 casos, dos quais
150.484 recuperados.

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............. 1.804,50000
Venda.............. 1.805,40000

3,2500000
0,3263800

%
%

Maputo, 27.12.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Acesse: https://t.me/Novojornal

Sábado, 25 de Dezembro de 2021
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DURANTE A QUADRA FESTIVA

Município apela
à observância das medidas
de prevenção da Covid-19

No mercado do Maquinino, vendedores e utentes ignoram medidas de prevenção da Covid-19

O

PRESIDENTE
do
Conselho Municipal
da Beira (CMB), Albano Carrige, apela
à observância das
medidas de prevenção da
Covid-19 durante a quadra
festiva, apesar da suspensão
do recolher obrigatório nas
noites de 24 a 25 e 31 de De-

zembro a 1 de Janeiro.
“Reforçamos a fiscalização, para que não sejamos
atingidos pela transmissão
rápida da quarta vaga. De 15
do mês em curso a 7 de Janeiro de 2022, a Polícia Municipal está a trabalhar 24 horas
por dia, para garantir que as
festas sejam bem passadas”,

afirmou.
Explicou que o trabalho iniciou mais cedo, para
sensibilizar os munícipes no
sentido de entenderem que
se deve comemorar com urbanidade e em estrita observância das medidas de prevenção da Covid-19, pois a
quarta vaga é mais agressiva

do que as anteriores.
A vereação de Saúde tem
estado a pulverizar os mercados e a apelar aos cidadãos a
cumprirem com as medidas
de prevenção do novo coronavírus.
A fonte falou, por outro lado, dos desafios para o
próximo ano, referindo que

passam pela sensibilização
das comunidades a saberem
conviver com os ciclones que
ciclicamente têm estado a
fustigar a cidade da Beira.
Segundo Albano Carrige,
a resiliência aos ciclones passa também pela não ocupação dos lugares de risco.
O outro desafio está ligado à protecção costeira, cujas
obras deverão arrancar no
segundo semestre do próximo ano, para assegurar que,
mesmo com problemas de
depressão tropical, a cidade
da Beira esteja mais segura.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal, está na fase final o desenho detalhado do projecto de
protecção costeira, e já estão
disponíveis, no país, cerca de
60 milhões de dólares, dos 92
milhões previstos.
“Já foram identificadas as
zonas de risco, mapeámos e
identificámos os locais seguros, para onde os munícipes
devem ser deslocados, em
caso de ocorrência de depressões”, sublinhou.
Ainda no próximo ano,
deverá iniciar a segunda fase
de reabilitação e revestimento das valas de drenagem,
trabalho que culminará com
a construção da segunda
bacia de retenção das águas
pluviais, na zona do Estoril,
das nove previstas no projecto.

Novas embarcações vão reforçar a pesca na Beira e em três distritos de Sofala

Pescadores recebem
embarcações
DEZASSETE pescadores de
três distritos e da cidade da
Beira receberam esta semana
novas embarcações a motor
destinadas à pesca artesanal
e construídas no âmbito do
programa de emergência pós-ciclone Idai-2019. Trata-se
dos pescadores dos distritos
de Dondo, Búzi e Muanza e da
capital provincial de Sofala que
ficaram sem as suas embarcações quando da passagem do
ciclone.
No acto da entrega, o Governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, explicou
que os novos barcos visam aumentar a segurança alimentar
e nutricional das populações
costeiras afectadas pelo ciclone, enquanto se criam bases
para a construção de outras
mais resilientes contra eventos
climáticos severos.
O dirigente defendeu que
as embarcações, financiadas
pela Organização das Nações

Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), têm em
vista reforçar, igualmente, a
capacidade já existente em termos de meios pesqueiros e circulantes. Bulha disse esperar
que as embarcações alocadas
aos pescadores conduzam ao
aumento do volume da qualidade do pescado, através de
práticas sustentáveis e que reduzam as perdas pós-captura.
Espera também que a pesca
seja realizada em mar aberto,
onde se encontra o pescado já
na fase adulta e com maior valor comercial.
Entretanto, apelou aos beneficiários para que façam bom
uso dos meios, observando
todas as recomendações e instruções previstas, de modo a
garantir a sua durabilidade.
O governante revelou que
foi planificada para o ano de
2021 uma produção de pesca
artesanal de 58.782.50 toneladas de pescado diverso, sendo

que até ao momento foram
produzidas 58.853.22 toneladas. A cifra representa uma
realização acima de 100 por
cento e um crescimento de 3.4
por cento, quando comparado com igual período do ano
passado, altura em que foram
capturadas 57.117.75 toneladas
de pescado.
Segundo Lourenço Bulha,
este crescimento justifica-se
pela implementação rigorosa
de período de veda, intensificação das acções de fiscalização, capacitação e sensibilização das comunidades para
o uso sustentável dos recursos
pesqueiros.
Por seu turno, o director provincial da Agricultura
e Pesca, Moreze Cauzande,
recordou que a costa de Sofala é constituída por uma
planície e litoral baixa, sendo dominada por mangais com
aproximadamente 330 quilómetros de extensão.

HOSPITAL GERAL DA BEIRA

Obras decorrem a bom ritmo

AS OBRAS do Hospital Geral da
Beira (HCB) decorrem a um ritmo satisfatório, estando neste
momento a mais de metade de
execução, segundo deu a conhecer a Secretária do Estado
na província de Sofala, Stella
Zeca, durante a apresentação
do seu informe anual.
Trata-se de uma infra-estrutura orçada em 27.7 milhões
de euros, co-financiados pelos
governos de Moçambique, da
França e do Reino dos Países
Baixos. A obra está a ser erguida
usando tecnologia moderna,
desde Novembro de 2019.
Do
valor
global,
11.325.685.90 euros destinam-se à empreitada e o remanescente para aquisição,

fornecimento e montagem de
equipamentos, treinamento de
pessoal, entre outras necessidades básicas do projecto.
O HGB foi desenhado para
funcionar com tecnologia de
ponta e uma capacidade instalada de 290 camas. A infra-estrutura ocupa uma área total de
13.805 metros quadrados, num
terreno de mais de seis hectares.
Entre outros serviços modernos, deverá contar com um
espaço reservado às consultas
externas, com 22 salas, uma
área de diagnóstico com raio X,
mamografia, ecografia TAC e
bloco operatório, com três salas.
A infra-estrutura em alusão

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Obras de construção do Hospital Geral da Beira decorrem a bom ritmo

deverá comportar igualmente
uma morgue dotada de um sistema de frio, com capacidade
de conservar 12 corpos, uma
maternidade com oito quartos
para partos, no bloco de obs-

tetrícia, casa de mãe-espera,
lavandaria e uma cozinha.
A entrada em funcionamento do Hospital Geral da
Beira vai melhorar significativamente a prestação de ser-

PUBLICIDADE

viços do sistema nacional de
saúde nesta região do país, na
medida em que irá descongestionar o Hospital Central da
Beira, a maior unidade sanitária ao nível da zona centro.
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QUADRA FESTIVA

Há especulação
de preços em Chimoio

A

PROVÍNCIA de Manica, em particular a
sua capital, Chimoio,
regista casos de especulação de preços de
alguns produtos de primeira necessidade neste período
festivo do Natal, hoje, e o do
fim do ano.
Em muitos casos, os cidadãos mal se apercebem,
mas no fim do dia o que se
gasta para a aquisição de uma
cesta básica pode ser muito acima do que havia sido
planificado pelas famílias.
Por exemplo, a batata-reno
passou de 50 para 70 meticais
o quilo, o que quer dizer que
um saco de 10 quilogramas
custa entre 500 e 700 meticais.
O frango vivo está a escassear e cada vez mais caro,
custando actualmente 250
meticais; o favo de ovos subiu
para 240 meticais, contra 220
na semana passada.
Nos mercados Central
e Francisco Manyanga, os
maiores centros da cidade de
Chimoio, verifica-se um movimento incomum de pessoas.
De igual modo, a maioria dos
estabelecimentos comerciais
está apinhada de gente, o que
faz com que alguns comer-

Garantido reabastecimento de produtos

ciantes se aproveitem para
assaltar o bolso do pacato cidadão.
Mariana Mathimba disse
ser urgente a intervenção do
Governo para travar a especulação de preços, sob pena
de muitos cidadãos ficarem

impedidos de fazer compras,
pois alguns preços poderão
continuar a subir.
“Já há escassez de alguns
produtos e isso abre espaço
para oportunismo. Temos os
casos de tomate e cebola”,
disse. Ernesto Vilanculos, re-

sidente em Chimoio e pai de
sete filhos, disse que, devido
à Covid-19, o seu negócio de
carpintaria anda muito fraco,
por isso não está em condições
de adquirir todos os produtos
necessários para ver sua família de 11 pessoas passar as fes-

tas num ambiente de alegria.
Os vendedores justificam o
aumento de preços com a escassez de alguns produtos de
primeira necessidade, como,
por exemplo, a batata-reno,
um problema que começa no
produtor.
“Quando chegamos cá, somos obrigados a aumentar um
pouco para conseguir lucro”,
disse Manuel Taipa, vendedor
do Mercado Josina Machel.
A directora provincial
da Indústria e Comércio de
Manica, Maria de Assunção
Fernandes, citada pela AIM,
garante que uma equipa multissectorial está no terreno a
monitorar os preços.
“São equipas que privilegiam a sensibilização dos
infractores mas, nos casos de
renitência, aplicamos sanções dentro do quadro legal.
É nosso objectivo proteger o
consumidor porque não queremos estar numa situação de
desconforto durante e mesmo depois da quadra festiva”,
afirmou.
Explicou que os fornecedores asseguram que nos
próximos dias haverá muitos
produtos.

Inauguradas novas salas de aula
O GOVERNO está empenhado na expansão da rede escolar em todos os subsistemas
de educação, de modo a levar
a educação para mais próximo do cidadão.
Segundo o governador
de Tete, Domingos Viola,
que inaugurou há dias a Escola Primária do 1.º Grau de
Chabonga, em Nhauliri, povoado da localidade de Chibagadigu, distrito de Cahora Bassa, o Governo sempre
sublinhou a importância da
educação como um direito
humano fundamental.
Construída em parceria
com o Instituto Nacional das
Comunicações de Moçambique (INCM), no âmbito da
sua responsabilidade social,
com um custo de cerca de
5,9 milhões de meticais, o
edifício comporta três salas
de aula apetrechadas com 75
carteiras duplas, para cerca
de 400 alunos de primeira a
quinta classe.
Também foi erguido um
gabinete para o director,
professores e secretaria geral.
Ainda no recinto da Escola
Primária de Chabonga, foram
construídos três blocos sanitários e uma fonte de abaste-

Escola recém-inaugurada

cimento de água potável.
Falando na ocasião a um
grupo de pessoas, entre população, funcionários da escola e outras personalidades
convidadas, Viola considerou

importante a formação técnico-científica, a educação
moral e cívica, cultural e patriótica do povo.
“Temos o ensino técnico-profissional e a alfabeti-

zação e educação de adultos,
que conferem habilidades
para a vida, em particular
para jovens e mulheres”, repisou Domingos Viola.
Por seu turno, o presi-

dente do Conselho de Administração do INCM, Tuaha
Mote, afirmou que a educação é uma das apostas da instituição que dirige no âmbito
da responsabilidade social
corporativa.
“O futuro da nação está
na educação, na formação
dos jovens, a seiva na nação”,
acrescentou o PCA do INCM.
Revelou ainda que a instituição que dirige vai financiar as obras de electrificação
da escola de Chabonga e concluir mais um bloco de três
salas de aula.
A ideia é que a escola venha a introduzir, nos
próximos tempos, a 6.ª e 7.ª
classes, diminuindo, desta
forma, as distâncias percorridas pelos alunos para frequentarem este nível de ensino.
Antes da construção da
escola, os alunos de Nhauliri estudavam em alpendres
de pau a pique e muitos outros ao relento e sentados
no chão, cenário que deverá
mudar no próximo ano lectivo.
A localidade de Chibagadigu conta, neste momento,
com 1140 habitantes.

EM SETE DISTRITOS DE CABO DELGADO

Reforçada ligação Polícia/comunidade
A ORGANIZAÇÃO Internacional para as Migrações
(OIM), o Departamento Central e Provincial da Polícia
Comunitária e o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) capacitaram recentemente 26 agentes da Polícia, no âmbito do reforço do
policiamento comunitário nos distritos de Pemba, Metuge, Mecúfi, Ancuabe, Chiúre, Balama e Namuno, em
Cabo Delgado.
Segundo uma nota da OIM, pretende-se assegurar melhor colaboração com as comunidades na
monitoria e abordagem das questões de segurança.
Este treinamento inaugurou a primeira de várias capacitações que serão realizadas ao longo do ano 2022
pela OIM, em colaboração com a PRM, para fortalecer
as capacidades dos polícias activos em Cabo Delgado,
de modo que se envolvam positivamente com as comunidades.
Outras actividades incluem o fortalecimento do
currículo de formação da Polícia, a realização de formação de formadores, treinamentos de liderança e
orientação prática para promover as relações entre a
PRM e as comunidades.

“Gostaria de agradecer à OIM pelo apoio contínuo.
Em Moçambique, o policiamento comunitário mudou
ao longo do tempo. Há décadas, tínhamos grupos de
vigilância e hoje temos conselhos comunitários de segurança. Como polícias, não podemos estar em todos
os lugares o tempo todo. No entanto, a comunidade
está sempre lá. Assim, contar com as comunidades
para obter informações sobre questões de segurança é fundamental no nosso trabalho. Ficamos felizes
em ver a Polícia Municipal, a rodoviária e outras áreas
desse sector presentes nesta formação. Esperamos que
possam aproveitar ao máximo esta formação para melhorar as suas actividades nos distritos”, disse Vicente
Dino Chicote, comandante provincial da Polícia em
Cabo Delgado.
A intervenção compreende o fortalecimento dos
conselhos comunitários de segurança como um elo
fundamental entre as comunidades e a aplicação da lei;
encorajar interacções positivas entre as comunidades
e a Polícia por meio de projectos de infra-estrutura na
comunidade e a construção de espaços amigáveis para
civis em postos policiais.

Estas actividades deverão aumentar a confiança
das comunidades na Polícia, criando mecanismos de
comunicação apropriados para a troca de informações,
com impacto na segurança da comunidade, e permitirão que os polícias interajam positivamente, construindo relacionamentos mais fortes com a população.
“Desta forma, as comunidades de Cabo Delgado serão mais estáveis, seguras e resistentes
à violência, com impacto positivo no deslocamento das comunidades”, indica a nota da OIM.
Estas intervenções fazem parte do projecto “Fortalecimento da Segurança e Estabilidade das Comunidades Afectadas pela Violência na Região Norte de
Moçambique, através da capacitação da Polícia e engajamento da comunidade”, financiado pela União
Europeia (UE) em quatro milhões de euros, e do
projecto “Fortalecimento do Engajamento e Policiamento da Comunidade (CEP) e Gestão Integrada de Fronteiras (IBM), em Cabo Delgado, Moçambique, e Mtwara, República Unida da Tanzania”,
financiados pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha (GFFO) em 4.2 milhões de euros.

Sábado, 25 de Dezembro de 2021

NOS POSTOS FRONTEIRIÇOS

MINT quer atendimento
célere e humanizado

Ministra do Interior, Arsénia Massingue, monitora o funcionamento das fronteiras

A MINISTRA do Interior, Arsénia Massingue, apelou aos
funcionários afectos aos postos fronteiriços para que atendam de forma célere e humanizada todos os que entram no
país para a quadra festiva.
Falando ontem no posto
fronteiriço da Ponta do Ouro,
Massingue disse que os agentes devem cumprir rigorosamente o plano desenhado para
a quadra festiva, no âmbito da
operação “Assanti Sana”.
“Temos de fazer um atendimento célere e humanizado.
Denunciemos todo o desvio de
comportamento. Tudo aquilo

que é contra a nossa postura para que as pessoas olhem
para nós com respeito. Temos
uma força com obrigação de
garantir a ordem, segurança e
tranquilidade públicas. Vamos
trabalhar de forma séria para
garantir bom atendimento”,
disse.
O movimento migratório nos postos fronteiriços da
província de Maputo intensificou-se nos últimos dois dias,
com a entrada de 9361 pessoas, contra 2973 que saíram.
Só no posto de travessia da
Ponta do Ouro, entre Moçambique e África do Sul, foram

registadas 618 entradas e 523
saídas.
Ressano Garcia, o principal ponto de travessia entre
Moçambique e África do Sul,
regista a esta altura do ano um
movimento migratório que
exige reforço das medidas pelas autoridades.
Desde o início da Operação “Assanti Sana”, a 13 de
Dezembro corrente, 32.369
pessoas cruzaram a fronteira,
sendo 20.771 entradas e 11.598
saídas. Comparativamente a
igual período do ano passado,
este fluxo representa um decréscimo de 48,86 por cento.

INQUÉRITO-INQUÉRITO

2021: um ano espinhoso

Ignate da Onésia

DIFÍCIL é como os cidadãos
inquiridos pelo “Notícias”
na cidade de Tete descrevem
o ano prestes a terminar, desejando que em 2022 a pandemia da Covid-19 chegue
ao fim.
A estudante universitária Ignate da Onésia, por
exemplo, revelou que perdeu, este ano, 10 familiares
por Covid-19, três dos quais
moravam com ela, um cenário doloroso que a impeliu a
ser mais rigorosa nas medidas de prevenção da doença.
Conseguir emprego fixo
e remunerado é o horizonte
desenhado por Onésia para
2022.
Para o idoso Augusto
Neve, que após a reforma
passou a dedicar-se à serralharia, 2021 foi um ano que
deu para enfrentar, não obstante ter ficado sem clientes

Augusto Neve

para alguns dos seus trabalhos, para além dos que
ainda não pagaram alegando
Covid-19. Neve espera colocar mais criatividade nas
suas obras no próximo ano.
O ano que termina também não deixa saudades
para a negociante Maria Arnância, do distrito de Dôa,
por estar associado a memórias de fraco negócio.
Devido às restrições impostas pela Covid-19, conta,
não conseguiu ir à África do
Sul comprar produtos. Por
isso, não vê a hora de a Covid-19 acabar.
Por sua vez, Bingala
Conforme, residente na cidade de Tete, afirmou que o
ano decorreu sem sobressaltos para si.
Apontou que tem conseguido voltar para casa com
algum dinheiro do seu tra-

Maria Arnância

Bingala Conforme

balho, uma vez que sobrevive de biscates na via pública.
Todavia, almeja ter emprego
em 2022.

A máscara evita que os vírus que se encontram nas gotas de saliva e secreções nasais de pessoas com COVID-19 infectem outras pessoas ou contaminem os objectos ao redor.

Acesse: https://t.me/Novojornal

7

CIDADE DE NAMPULA

Sábado, 25 de Dezembro de 2021

NATAL E DIA DA FAMÍLIA

Ambiente de muita
agitação na preparação
final das festas

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
Houve muita pressão sobre os produtos de primeira necessidade na cidade de Nampula

Produtos alimentares
sob pressão de clientes
ALGUNS produtos alimentares de primeira necessidade
vendidos nos centros comerciais e mercados da cidade de
Nampula estão a registar muita procura por parte dos cidadãos em plena quadra festiva.
O director provincial da
Indústria e Comércio, Alfredo
Nampuio, garantiu que o seu
sector está a trabalhar para
assegurar que os preços destes produtos se mantenham
estáveis.

Muita agitação ontem no centro urbano de Nampula

O

CENTRO urbano de
Nampula
registou
ontem um ambiente
de muita agitação,
nas ruas a avenidas,
com os citadinos a fazerem as
últimas compras para garantir
a passagem condigna, hoje,
das festas do Natal e Dia da Família.
Maior parte do movimento
agitado de pessoas verificava-se junto às lojas de venda de
vestuários masculinos e femininos, para crianças e adultos,
em que as pessoas mantiveram-se em filas longas.

Nas lojas formais de venda
de vestuário, bem como em
outros locais, como passeios
das ruas e avenidas da cidade,
era visível a exposição de roupa, na sua maioria feminina,
destacando-se as cores vermelha e branca, simbólicas na
festa do Natal.
As paragens e terminais
rodoviários urbanos de transportes semicolectivos de passageiros também estiveram
abarrotados de pessoas que, a
todo custo, pretendiam seguir
viagem para vários destinos.
Alguns citadinos, sobre-

tudo funcionários públicos,
disseram que os salários do
mês de Dezembro foram pagos atempadamente, facto
que também permitiu que as
compras de produtos diversos,
particularmente alimentares,
fossem feitas com calma, no
intuito de se evitar surpresas com uma provável subida
e especulação de preços, tal
como chegou a acontecer com
o frango vivo, que ultrapassou
os 300 meticais à unidade.
Outros locais onde o movimento de pessoas baixou
consideravelmente foram as

caixas de ATM dos bancos comerciais existentes em quase todos cantos da cidade de
Nampula.
Circular de viatura pelas
artérias da urbe revelava-se
ontem um “autêntico calvário”, devido ao congestionamento. Algumas casas de
pasto da cidade prepararam
a festa para seus clientes, lamentando, contudo, o facto
de que apesar de o recolher
obrigatório estivesse suspenso, o seu horário de encerramento não ajudou muito para
atender às necessidades.

Trata-se de produtos
como frango, tomate, ovo,
batata, cebola e peixe carapau, sobre os quais Nampuio
assegura que não haverá rotura de stocks, pelo menos dentro dos primeiros três meses
de 2022.
Sexta-feira última encerrou na cidade de Nampula a
feira económica que tinha em
vista reforçar a disponibilidade de produtos no mercado,
para que as famílias possam

rentes ao período de 2019 a 2021.
O presidente da ASTRA, Luís Vasconcelos, explicou que a ideia é criar
um fundo para apoiar os associados.
“Se um transportador tiver uma viatura
avariada e necessitar de dinheiro para
suportar as despesas, ele tem a oportunidade de solicitar 15 ou 20 mil meticais, dependendo do tipo de avaria.
Com o apoio, esse associado pode re-

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)

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

FIPAG garante
fornecimento de água
O FUNDO de Investimento e
Património de Abastecimento de Água (FIPAG) garante
que vai fornecer água ao centro urbano e todos os bairros
da cidade.
A garantia foi dada pelo
o director do FIPAG, Victor
Tauacale, momentos depois
de visitar a barragem sobre
o rio Monapo, que abastece
água à cidade capital, para
aferir o seu nível de encaixe.
De acordo com o res-

ponsável, o fornecimento de
água aos munícipes será feito sem restrições, a partir da
barragem, com o reforço do
funcionamento dos dez furos
de Namiteca, que possuem
uma capacidade de 6 mil
metros cúbicos diários.
“Na Barragem de Nampula, temos uma reserva de
água de cerca de 43 por cento. Estamos a falar de acima
de um milhão de metros cúbicos. O sistema de Namiteca

Transportadores instituem
fundo de apoio aos associados
OS membros da Associação dos Transportes (ASTRA) em Nampula têm agora a possibilidade de solicitar apoio da
organização quando necessitarem de
recursos financeiros para resolver uma
situação pontual das suas viaturas.
O facto foi decidido na 24ª sessão
ordinária da agremiação, encontro que
discutiu e avaliou o nível de execução
do plano de actividades e contas refe-

adquirir alimentos de primeira necessidade e garantir, desta forma, a passagem condigna das festas.
“Feiras económicas do género vão acontecer antes do
final do ano, nas cidades de
Nacala-Porto, Angoche e Ilha
de Moçambique, porque são
locais que igualmente registam muita pressão em termos
de convergência da população”, disse o director provincial da Indústria e Comércio.

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

não vai resolver o problema
da demanda do abastecimento de água à cidade de
Nampula, mas vai aliviar a
pressão”, sublinhou Tauacale.Lembrou que mesmo com
a abertura de mais 20 furos
em Namiteca, onde a captação de água vai passar para 20
mil metros cúbicos diários, o
fornecimento à cidade não
será resolvido, porque o número de habitantes, já elevado, tem vindo a subir.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

IGITOAPLAÍS
IAS D
NOTAÍC
D
LQUER LUGAR
EM QU

parar o carro, sendo que o empréstimo
deverá ser devolvido no prazo máximo
de 90 dias”, explicou.
A organização está a viver momentos difíceis, por conta da Covid-19, o
que faz com que o negócio seja um autêntico desafio, devido à falta de clientes. Alguns membros não têm dinheiro
para comprar acessórios, devido à escassez de receita.

PUBLICIDADE
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PUBLICIDADE

Terroristas
assassinam cinco
pessoas em Mecula

DELEGAÇÃO DE GAZA

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO
N.º 66/DPFEG-UGEA/CL/2021

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

colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para Prestação de Serviços de Segurança na Portagem de Chicumbane.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de Concurso ou
adquirí-lo a partir do dia 22/12/2021, no endereço a seguir indicado, aquisição do mesmo deverá ser feito
mediante importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais):
FE, FP-Delegação Provincial de Gaza
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Av. Samora Machel, n.º 1029, Edifício das Obras Públicas
Contacto: 87 1400297
Xai-Xai – Moçambique
3. O prazo mínimo de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data de abertura das

propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2 até às 14.00 horas do dia 5/1/2022,

as quais serão abertas às 14.15 horas no mesmo dia, na presença de representantes dos concorrentes
que desejarem assistir ao acto.

5. A visita facultativa ao local da obra está marcada para o dia 27 de Dezembro de 2021, com partida no

endereço referido no n.º 2, às 12.00 horas.

6. A data de Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente anunciada aos

concorrentes que submeterem propostas.

A vila de Mecula vive momento desagradáveis por conta dos ataques terroristas

C

INCO pessoas de uma
comunidade de Naulala 2, distrito de Mecula, incluindo um
fiscal da Reserva Especial do Niassa, foram assassinadas por terroristas na noite
de quarta-feira com recurso a
armas de fogo e instrumentos
contundentes.
Na sua façanha, os invasores raptaram várias pessoas,
maioritariamente jovens, os
quais levados para parte incerta, continuando desaparecidas até ao momento.
O secretário de Estado no
Niassa, Dinis Vilanculos, que
revelou o facto, disse que as
acções terroristas provocaram até agora, no distrito de
Mecula, cerca de três mil deslocados internos.

São pessoas que viram
suas habitação, entre outras
infra-estruturas, incendiadas
por grupos que protagonizam
actos terroristas desde o mês
passado neste distrito que faz
fronteira com a província de
Cabo Delgado. O líder comunitário de Naulala 2, que se
encontra internado no Hospital Provincial de Lichinga,
para onde foi socorrido com
ferimentos graves provocados por golpes com recurso a
arma branca, disse que os terroristas chegaram ao povoado
no período da noite.
À sua chegada, de acordo com a fonte, os invasores
começaram a disparar contra
pessoas indefesas, proferindo
insultos e afirmando que perseguem figuras do Governo,

devendo a população manter-se calma em suas casas.
Dinis Vilanculos salientou
que a perseguição aos terroristas em Cabo Delgado movida pelas Forças Armadas
de Defesa de Moçambique
(FADM), tropas do Ruanda e
dos países da Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral (SADC) faz com que
estes procurem refúgio noutros pontos, como Mecula.
O governante apela à população do Niassa para se
manter vigilante e denunciar qualquer movimentação
de pessoas estranhas às autoridades, garantindo que o
Exército está a trabalhar para
restaurar a paz e tranquilidade na região.
Além de Naulala 2, as ac-

ções dos terroristas fazem-se sentir noutros pontos de
Mecula, com destaque para
os povoados de Nacalande e
Muchenga, cuja população
constitui a maioria entre os
três mil deslocados internos.
António Joaquim, administrador de Mecula, disse
ontem, em contacto com a
nossa Reportagem, que foi
aberto um novo centro de
acolhimento de deslocados
internos no bairro 1 da vila-sede distrital.
Segundo Joaquim, o objectivo é descongestionar a
Escola Primária Completa de
Mecula, que neste momento alberga grande parte dos
deslocados, visando oferecer
melhor assistência humanitária.

MDM elogia FDS pelas
conquistas em Cabo Delgado
O MOVIMENTO Democrático
de Moçambique (MDM) saúda
as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e as tropas do Ruanda
e da SADC que actuam no Teatro Operacional Norte pela recuperação dos territórios que
estavam sob controlo dos terroristas na província de Cabo
Delgado.
O presidente deste partido,
Lutero Simango, que falava por
ocasião do Dia da Família e do
Natal para os cristãos, que hoje
se assinala, e do Ano Novo,
destacou a importância de se
prestar assistência humanitária, com políticas concretas
de apoio aos jovens para não
serem vulneráveis ao recrutamento pelos terroristas.
Lamentou o facto de este
fenómeno ter provocado danos em infra-estruturas e
morte de pessoas, associado
aos raptos que continuam a
ser uma ameaça real à soberania e segurança dos moçambicanos.
Para Lutero Simango, é
um imperativo nacional que
haja uma acçāo política envolvente e concertada de mobilização generalizada de toda
a sociedade para a defesa da
soberania nacional.
“A paz e reconciliação nacional constituem agenda dos
moçambicanos, pelo que não
deve ser monopolizada”, disse, salientando que as janelas
de diálogo devem ser abertas,
de modo a engajar os nacionais

7. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.
8. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Xai-Xai, aos 21 de Dezembro de 2021
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Está na Matola?
Quer anunciar
no notícias?
Visite-nos na
Rua de Sofala N.º437
Matola “F”

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Lutero Simango saúda as forças armadas conjuntas em Cabo Delgado

para a sua libertação da instrumentalização. De acordo com
o dirigente político, um julgamento sério do caso das dívidas ocultas, sem manipulação
política, será um contributo
significativo para a credibilidade da Justiça em Moçambique, devendo ser extensivo aos
responsáveis políticos na decisão e autorização das mesmas.
A terceira maior força política nacional exige reformas
estruturais para apoiar o sector
privado, como revisão da política tributária vigente, com o
objectivo de reduzir os encargos fiscais, para fazer face à si-

tuação imposta pela pandemia
da Covid-19.
Para o MDM, a separação
dos poderes e a redução dos
poderes do Chefe do Estado,
assim como a criação do Tribunal de Contas, serão garantias
e vontade política de praticar
princípios e valores de boa governação, assente em participação, abrangência e inclusão.
Lutero Simango é de opinião que o país precisa de um
Estado menos centralizado,
menos burocratizado e assente
no princípio de valores éticos e
morais.
“A descentralização deve

contemplar a transferência de
novas competências para os
governos locais”, disse, acrescentando que a desconcentração proporciona ambiente
favorável à boa governação e
promoção de incentivos fiscais para apoiar oportunidades
inovadoras de produção.
Segundo disse, o MDM
defende uma economia de
mercado livre, em que a concorrência é respeitada e os investidores não são obrigados a
alianças com o poder político
para conseguirem instalar os
seus negócios no território nacional.

Construa Build IT

Av. Samora Machel –

EN4

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

Acesse: https://t.me/Novojornal
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AFIRMA DEPUTADA ANA DIMITRI

PUBLICIDADE

PESOE garante criação
de mais empregos em 2022

Delegação Provincial Do Niassa

ANÚNCIO DE INVALIDADE

O

PLANO Económico e
Social e o Orçamento
do Estado (PESOE)
para o ano 2022 vai
criar cada vez mais
postos de trabalho, aumentar
a produção e produtividade,
o que vai contribuir para melhorar a qualidade de vida dos
moçambicanos.
Quem assim afirma é Ana
Dimitri, deputada da Assembleia da República e membro da Comissão Permanente, para quem a criação dos
272.729 novos postos de trabalho previstos, através de
iniciativas do sector público e
privado, irá diminuir a preocupação dos jovens nesse capítulo. Para além do emprego, Ana Dimitri destacou que
o instrumento aprovado pela
AR projecta a construção de
3040 salas de aula em todo o
país, sendo 180 na província
de Tete, seu círculo eleitoral,
o que vai minimizar a problemática de crianças que estudam ao relento.
Congratulou, igualmente,
a expansão do abastecimento
de água potável, área em que
serão construídas mais 1362
novas fontes que irão beneficiar cerca de 541 mil pessoas
nas zonas rurais. Serão também construídos e reabilitados 15 sistemas de abasteci-
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Concurso Público N.º 13/FIS-EDF/DPN/ANE,IP/2021
Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras de
Construção do Edifício da DPANE, IP – Niassa
De acordo com o artigo 62 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se
que o concurso acima foi invalidado pelo facto de ter havido falhas
insanáveis no procedimento do concurso.
Delegação Provincial da ANE do Niassa
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro, n.º 219
CP. n.º 192, Telefax n.º 27120352
Lichinga – Niassa – Moçambique
288

A deputada e membro da Comissão Permanente Ana Dimitri acredita na melhoria da vida dos moçambicanos

mento de água em algumas
cidades e vilas, para dar água
a 620 mil pessoas.
Encorajou as Forças de
Defesa e Segurança (FDS),
em conjunto com as tropas
estrangeiras, pelo esforço na
restituição da segurança na
província de Cabo Delgado
que, segundo a deputada,
constitui a maior preocupação neste momento e, por
isso, merece atenção no PESOE/2022.
Das acções previstas para

esta província, destaque vai
para a reconstrução de 27
centros de saúde do tipo dois,
reabilitação do porto e aeródromo de Mocímboa da Praia
e reabilitação da rede de comunicações.
Serão também reabilitados os sistemas de abastecimento de água e energia
eléctrica, estradas, pontes e
vão ser introduzidos diversos
incentivos à produção agrícola, pesqueira e pecuária,
incluindo o financiamento de

projectos e iniciativas juvenis
de auto-emprego e geração
de rendimentos.
“Esta é a aposta do Governo da Frelimo para 2022. Uma
aposta séria na materialização do programa quinquenal
sufragado pelos moçambicanos. Acreditamos e fazemos
fé que, com este instrumento, Moçambique continuará
no rumo certo, galgando caminhos de paz, estabilidade
social e do progresso”, disse
Ana Dimitri.

Frelimo saúda moçambicanos
pelo Natal e Dia da Família
A FRELIMO junta-se a todos os cristãos
e aos moçambicanos nesta festa do Natal e do Dia da Família para manifestar o
seu desejo de que em Moçambique reine
a paz.
Neste contexto, o partido recorda os
esforços do Presidente da República, Filipe Nyusi, na luta para que reine a paz e
o país seja uma nação livre do terrorismo
e dos ataques da autoproclamada Junta
Militar da Renamo.
Numa mensagem por ocasião da
data, a Frelimo considera que o 25 de
Dezembro é consagrado em todo o mundo como o Dia do Natal, que lembra aos

cristãos o nascimento de Jesus Cristo, o
Redentor.
“O nascimento de Jesus Cristo é um
marco histórico de grande relevo para a
humanidade. Não é por acaso que os cristãos cantam ‘Glória a Deus nas alturas e
Paz na Terra aos Homens de boa vontade'”, lê-se na mensagem, que prossegue louvando os moçambicanos pelo seu
amor ao trabalho, o que contribui, em larga medida, para o fortalecimento do país.
Aos cristãos e às lideranças religiosas,
a Frelimo endereça saudação especial
pelo seu elevado contributo na educação dos cidadãos, em particular das no-

vas gerações, para que os valores morais
e cívicos sejam conservados por todos e
para todos.
Neste Natal, o partido saúda as Forças
de Defesa e Segurança que, dia e noite,
garantem a soberania da pátria e exorta
todos os cidadãos a acatarem as instruções do protocolo sanitário de prevenção
da Covid-19.
A mensagem termina dizendo que a
Frelimo almeja construir um Moçambique saudável, próspero, risonho e laborioso. Por isso, o respeito pela Constituição da República é uma necessidade
imperiosa.

PELA PASSAGEM DO DIA DA FAMÍLIA

OJM confraterniza
com carenciadas em Ancuabe

Organização da Juventude Moçambicana confraternizando com famílias em Cabo Delgado

A ORGANIZAÇÃO da Juventude Moçambique (OJM) juntou-se esta semana a famílias
carenciadas no distrito de Ancuabe, província de Cabo Delgado, para uma confraternização no quadro da celebração
do Dia da Família que hoje se
assinala.
O acontecimento consistiu
num almoço e distribuição de
roupas diversas. Com o gesto, esta organização social do
partido Frelimo pretendia dar
alegria às famílias e transmitir

mensagem de esperança.
Anchia Talapa, secretária-geral da OJM, disse que o Dia
da Família, que coincide com o
Natal para os cristãos, é tempo
de demonstração de amor ao
próximo e gratidão, havendo
exteriorização dos sentimentos
mais profundos para a renovação dos laços de familiaridade e
de amizade.
Nesta actividade, Anchia
Talapa fazia-se acompanhar
pelos chefes dos gabinetes
provinciais de preparação do

II Congresso da organização,
que terá lugar no próximo ano,
tendo reconhecido o trabalho
que têm vindo a realizar para o
sucesso da magna reunião.
Dentre outras matérias, o
congresso irá discutir as estratégias para as próximas eleições
municipais de 2023 e gerais de
2024, em que a missão da OJM
é garantir que a Frelimo saia vitoriosa.
Destacou que a realização
das reuniões e conferências
para a reestruturação das célu-

las, comités de círculos, de zonas e dos distritos aconteceram
num ambiente calmo, ordeiro
e transparente, facto demonstrativo de que o II Congresso
será um sucesso.
Referiu que, neste momento, decorre a preparação dos
documentos a serem levados
ao congresso, como a proposta
de revisão dos estatutos, directivas e programa, assim como
as teses a serem defendidas no
evento.
Ainda no quadro da preparação do evento, Anchia Tatapa
disse que a organização está
envolvida nas acções de celebração dos 60 anos da Frelimo,
agendada para 25 de Junho de
2022, como expressão mais alta
das conquistas alcançadas pelo
partido e pelos moçambicanos.
“A preparação do II Congresso da OJM constitui um
momento de exaltação da moçambicanidade, de coesão e
oportunidade de transformar
as diferenças em fortalezas para
enfrentar os desafios da actualidade e do futuro”, disse Anchia
Talapa. Conforme referiu, para
que os jovens do país inteiro
encontrem referência na OJM,
é preciso manter o seu dinamismo, vitalidade, patriotismo
e transformar-se num exemplo
acabado de organização envolvida nas causas da pátria.
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Registando a história de Moçambique

PR AFIRMA

Sector industrial deve
ser mais competitivo

PR visitou, no âmbito do lançamento do Programa de Industrialização, uma exposição de produtos locais

O

SECTOR industrial é
chamado a adoptar
modelos de transparência baseados na
agressividade comercial, de forma racional e a garantir a sustentabilidade ambiental.
O Presidente da República,
Filipe Nyusi, fez este convite no
lançamento do Programa Nacional Industrializar Moçambique, uma iniciativa que visa
promover o desenvolvimento
e aumento da produção indus-

trial, através do agrupamento
de empresas na base, onde a
matéria-prima se concentra.
Trata-se de um programa
que, segundo o Chefe do Estado, poderá contribuir na empregabilidade de mais de 118
mil pessoas, entre jovens e mulheres, para além de constituir
base para o desenvolvimento
integrado e sustentável de Moçambique.
Na sua intervenção, na
província de Manica, Nyusi explicou que o Programa Nacio-

nal Industrializar Moçambique
propõe-se a contribuir para o
aumento da produção industrial nacional, fazendo uso da
matéria-prima dos sectores
agrário, pesqueiro, do mar e
dos recursos naturais de que o
país dispõe.
Detalhou que o programa visa também aumentar
a produção industrial, com
peso no Produto Interno
Bruto (PIB); substituição de
importações; aumento das
exportações de produtos in-

dustriais; geração de empregos directos e financiamento
de 100 milhões de dólares
anuais em projectos durante
dez anos, perfazendo um total de mil milhões de dólares
no quadro do modelo de financiamento a ser adoptado.
Acredita-se que o retorno dos financiamentos e o seu
reinvestimento em novos empreendimentos deverá provocar efeito multiplicador ainda
maior. Nyusi afirmou que, no
processo da sua implementa-

ção, o programa assume uma
perspectiva nacional de médio
e longo prazos, ultrapassando
ciclos de governação política,
baseado no princípio de um
país, uma visão, uma estratégia
industrial e uma óptica multissectorial.
O programa será monitorado nas suas várias fases, de
modo a validar os resultados e
o alinhamento das matrizes do
Governo.
“Este processo transformador da economia deverá catalisar o nosso objectivo de construirmos Moçambique como
um país de renda média, no
qual cada cidadão beneficie da
riqueza do solo e do seu subsolo”, explicou Nyusi.
O importante e diferente
na abordagem deste programa, segundo o Presidente, é a
ênfase dada à necessidade de
competitividade, baseada na
razoabilidade.
O Chefe do Estado deixou
claro que os investimentos a
serem seleccionados neste programa vão obedecer aos ditames da competitividade nacional, assumindo que o mercado
moçambicano está exposto à
concorrência externa, situação
que será reforçada pela zona de
comércio livre africano.
É neste contexto que as
propostas de investimento,
incluindo as relacionadas com
a expansão e modernização de
tecnologias, deverão considerar a prosperidade e a sustentabilidade a longo prazo do sector
industrial.

EDM procura fundos
para plano de electrificação
çambicanas, o que será por via da
rede nacional e/ou de sistemas
isolados alimentados por painéis
solares.
Neste momento, apenas 40
por cento dos cerca de 30 milhões de moçambicanos têm
energia eléctrica, o que leva o
PCA da EDM a admitir que há
ainda um longo caminho a percorrer.
Os 34 mil milhões de dólares
a serem alocados ao sector estão
inscritos no Plano Director Integrado de Infra-estruturas de
Electricidade 2018/2043, aprovado pelo Conselho de Ministros
há três anos.
O documento prevê subida
exponencial da capacidade de
geração, do consumo e da exportação de energia até 2043.

Por exemplo, prevê-se que a
capacidade instalada de produção de energia eléctrica aumente dos actuais 2638 para 17.720
megawatts até 2043. Na mesma
altura, espera-se que as necessidades nacionais subam para
cerca de oito mil megawatts, ou
seja, dez vezes acima dos níveis
actuais. A exportação de electricidade para os países da região
poderá subir para sete mil megawatts, contra os actuais 1500.
O plano director, aprovado
em Outubro de 2018, visa essencialmente estabelecer uma planificação integrada de infra-estruturas, definindo as projecções
de necessidades internas e de
exportação, para além de assegurar a diversificação das fontes
de geração.

FMI minimiza impacto
da suspensão do projecto LNG

Dar atenção
especial à infância
Produzir livro sobre
as negociações de paz
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A ELECTRICIDADE de Moçambique (EDM) está a engajada na
mobilização dos 34 mil milhões
de dólares norte-americanos
necessários para investir no sector até 2043 no contexto da universalização do acesso à energia,
que deverá acontecer dentro de
nove anos.
O presidente do Conselho de
Administração da EDM lembra
que, do valor, pouco mais de seis
mil milhões de dólares vão para a
componente de distribuição do
recurso e a outra parte para a sua
geração e transporte.
Marcelino Gildo Alberto assume que neste momento o foco
da instituição que dirige é o Programa Energia para Todos (ProEnergia), que visa levar a corrente
eléctrica a todas as famílias mo-
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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.

O plano director prevê subida exponencial da demanda interna e regional
de energia até 2043

EVOLUÇÃO DA COVID-19

Mais 28 óbitos
55 internados
e 1490 infectados
MAIS 28 pessoas perderam a vida e 1490 testaram
positivo para a Covid-19, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde.
Os óbitos ocorreram entre quinta-feira e ontem na capital do país e províncias de Maputo,
Inhambane e Niassa, sendo que as idades variam
de 20 a 87 anos.
A Direcção Nacional de Saúde Pública refere
que 55 pacientes com complicações associadas à
doença foram internados, 41 dos quais na capital,
cinco na província de Maputo e três no Niassa.
Inhambane, Manica e Zambézia registaram dois
doentes cada.
No período em análise, 52 indivíduos receberam alta hospitalar, permanecendo neste momento 460 pessoas a receber cuidados médicos.
As 1490 novas infecções foram detectadas de

um total de 6150 amostras testadas pelos laboratórios nacionais. A cidade de Maputo e província
de Inhambane concentram maior número de casos, com 460 e 232, respectivamente.
Segundo os mesmos dados, 542 pessoas recuperaram da doença nas províncias do Niassa,
Zambézia e Gaza. Com estes dados, o cumulativo
de indivíduos que se viram livres da doença subiu
para 101.875.
Assim, o país conta com um cumulativo de
27.081 casos activos e 1566 óbitos.
Entretanto, mais 97.921 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 ontem, no âmbito da
campanha massiva que decorre desde quarta-feira em todo o país.
Durante a vacinação massiva, o sector da Saúde espera abranger mais de 1,5 milhão de pessoas.

Estado regista melhorias
na gestão da dívida pública

Segundo o MEF, o Governo não precisou de recorrer a empréstimos para pagar salários ou aquisição de bens

MOÇAMBIQUE registou melhoria na gestão da dívida pública do
Estado, segundo o Ministério da
Economia e Finanças (MEF).
Numa análise ao desempenho do Orçamento do Estado
entre os meses de Janeiro e Junho
do ano corrente, o MEF afirma
que, durante esse período, o Governo não necessitou de recorrer
a empréstimos para o pagamento
de salários ou aquisição de bens e
serviços para o Estado.
De referir que o Executivo
emitiu Obrigações de Tesouro
no valor de cerca de 19 mil milhões de meticais, para além de
ter firmado acordo de um donativo de cerca de 1.3 mil milhões
de meticais. Entretanto, Alfredo
Mutombene, porta-voz do MEF,
garantiu que as despesas de funcionamento estão a ser financiadas essencialmente com recurso
as receitas internas e que o saldo
corrente é positivo.
“Isso mostra, de facto, aquilo
que é a disciplina que estamos a
implementar do ponto de vista de emissão e gestão da dívida

pública”, disse Alfredo Mutombene.
A fonte, que falava há dias
em Maputo sobre o Balanço do
Plano Económico e Social e Relatório da Execução do Orçamento
do Estado referentes ao primeiro
semestre de 2021, disse que o país
registou um crescimento económico de cerca de 0,12 por cento,
contra os -1,12 alcançados no
mesmo período do ano passado.
“Este crescimento dá alento
ao Governo em relação aos resultados alcançados em 2020, em
que o registo foi negativo. Ademais, a recuperação acontece
num contexto em que há vários
factores desfavoráveis, concretamente os impactos da pandemia
da Covid-19, o terrorismo em
Cabo Delgado e ataques na região
centro do país”, disse.
Para o porta-voz, houve, porém, factores que favoreceram a
economia, entre os quais a realtiva paz e estabilidade política,
com destaque para a operacionalização do processo de Desarmamento, Desmobilização e

Reintegração (DDR), bem como
a estabilidade macroeconómica
interna, caracterizada pela desaceleração da inflação e o aumento das reservas internacionais
líquidas.
“Tivemos alguns indicadores
bem conseguidos, com destaque para a formação de professores, distribuição de carteiras,
construção de salas de aula, bem
como da área de saúde, aumento
de acesso à energia eléctrica nas
sedes dos postos administrativos, manutenção e reabilitação
de alguns troços de estradas e
pontes, para além da performance que se regista no sector
da agricultura. A este ritmo, o
Governo espera que até ao final
do ano se atinja desempenho
positivo na generalidade dos indicadores programados no Plano
Económico e Social”, explicou.
No que respeita à cobrança
de receitas, Mutombene estimou
em cerca de 127.04 mil milhões
de meticais o valor de impostos
arrecadados para os cofres do
Estado.

BREVES

Acidente mata
em Boane

Famílias deslocadas
recebem ajuda

PT chamada a evitar
excesso de zelo

UMA pessoa morreu ontem no distrito de Boane, província de Maputo, após ser colhida por um camião descontrolado que perdeu freios. O veículo, da marca Scania,
estava carregado de cimento e fazia o trajecto Massaca-vila de Boane. Para além da vítima mortal, há a registar
prejuízos materiais, uma vez que o camião embateu em
três viaturas ligeiras. O chefe das Operações da Polícia de
Trânsito no Comando Provincial da Polícia da República
de Moçambique (PRM), Almeida Pascoal, disse que o corpo do cidadão, de 39 anos, foi recolhido para a morgue do
Hospital Provincial da Matola.

A AGÊNCIA Espanhola de Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento (AECID) aprovou a activação do acordo de emergência que tem com a ONG
Cáritas para a assistência de 90 famílias deslocadas
devido aos ataques terroristas no distrito de Mecúfi.
Ao abrigo do acordo, vai disponibilizar 100.251 euros,
num programa a ser executado de Setembro próximo
a Fevereiro de 2022. O apoio visa proporcionar abrigo
permanente, segurança alimentar e protecção a cerca
de 450 pessoas, para além de ferramentas para o cultivo em novas terras em que se instalaram.

OS agentes da Polícia de Trânsito estão instruídos a não autuar condutores de veículos de empresas que circulam no território nacional, que
dada a sua natureza de trabalho lhes são atribuídos para o uso pessoal. A
instrução consta de um despacho assinado esta semana pelo comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael. Segundo o documento, os agentes da PT devem abster-se de autuar pessoas que conduzem veículos de
empresas sem a carta de condução profissional. Igualmente, esta força é
instruída a evitar excesso de zelo, arrogância e todas as outras práticas que
mancham a boa imagem da Polícia. Conforme apurámos, esta instrução
surge pelo facto de se ter constatado que os agentes da PT multavam em
demasiado os funcionários que conduzem viaturas de serviço.

PADRINHO: SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

TRANSITABILIDADE RODOVIÁRIA

Governo investe
470 milhões de meticais
ASSANE ISSA

O

GOVERNO investiu
nos últimos três meses do ano em curso
mais de 470 milhões
de meticais  para financiar obras de construção e
reabilitação de pontes na província de Cabo Delgado, segundo avançou o Ministro das
Obras Públicas e Habitação,
João Machatine.
João Machatine falava há
dias no posto administrativo de
Nairoto, no distrito de Montepuez, momentos depois de ter
inaugurado a ponte metálica
construída sobre rio Messalo,
na R 698, que liga Montepuez/
Mueda e o resto dos distritos da
zona de Cabo Delgado e vizinha República de Tanzania.
O governante destacou
que os esforços do Governo
visam melhorar aquele tipo de
infra-estruturas, consideradas
imprescindíveis para circulação de pessoas e bens, numa
altura em que está em curso o
programa de criação de condições sociais básicas, nas zonas

Os investimentos dos últimos três meses foram para pontes

Ministro João Machatine diz que infra-estruturas facilitam a vida da população

outrora ocupadas pelos grupos terroristas, para regresso

da população que havia fugido
dos ataques.

Segundo Machatine, para
além da construção da ponte

metálica sobre rio Messalo, de
75 metros de extensão, outra,

de 45 metros, também metálica, sobre rio Montepuez e
reabilitação da sobre rio Nangua, ambas na R 762, Mahate/
Metuge e Metuge/Muepana,
respectivamente, foi construída uma bateria de aquedutos,
de 25 metros, na baixa de Menguelewa, na N380, que liga Sunate/Macomia/Oasse.
A ponte metálica sobre rio
Messalo, na R698, uma segunda travessia sobre o mesmo
curso de água, visto que existe
no local uma antiga, construída em betão mas que se apresenta obsoleta, vai garantir a
circulação de pessoas e bens,
em todas as épocas do ano,
sem receio das águas galgar o

tabuleiro, como vinha acontecendo.
Explicou que a R698 mostrou ser de importância estratégica, pois vem servindo de
única via alternativa de ligação
entre os distritos do Norte de
Cabo Delgado, com o resto da
província e do país, depois que
a N380 e R 762 ficaram cerca de
quatro anos em desuso, devido
aos estragos provocados pelas
intempéries de 2019 e impacto
negativo dos ataques terroristas.
“Achamos que devíamos
atacar as pontes porque o histórico mostrou que mesmo que
tenhamos boas estradas, sem
pontes não haverá circulação”,

explicou Machatine.
Garantiu que, a partir do
próximo ano, o Governo vai retomar as obras de asfaltagem da
estrada Xitaxi/Mueda, iniciar a
reabilitação e asfaltagem da via
que liga Montepuez/Nairoto/
Mueda e cidade de Pemba/
Mecufi, concluir a asfaltagem
do troço Roma/Negomano, na
fronteira com a República da
Tanzania, Roma/Nambugali/
Mueda, entre outras.
O governante não avançou
os custos da obra, porém assegurou que o sector que dirige tudo vai fazer para permitir
que os projectos sejam materializados antes do final do presente ciclo de governação.

Centros de deslocados
recebem furos de água

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA

Cidade de Pemba
terá fonte alternativa

ESTÃO em curso, no posto
administrativo de Murrebwe, no distrito de Mecúfi,
em Cabo Delgado, as obras de
construção de uma central
fotovoltaica, para produção
de electricidade à base de sol.
Esta energia é destinada
ao fornecimento alternativo
daquele produto à cidade de
Pemba, capital provincial,
que neste momento depende
unicamente da corrente produzida pela Hidroeléctrica de
Cahora Bassa, em Tete.
Trata-se de uma informação avançada há dias, na cidade de Pemba, pelo Secretário de Estado na província de
Cabo Delgado, António Su-

peia, durante um almoço de
confraternização oferecido
aos dirigentes dos órgãos de
governação descentralizada,
organizações comunitárias,
não-governamentais e agências de assistência humanitária, por ocasião do final do
ano.
O dirigente não deu detalhes técnicos sobre o assunto, porém dados oficiais
indicam que a central fotovoltaica em construção
no posto administrativo de
Murrebwe, cujas obras estão
avaliadas em 26 milhões de
dólares americanos, terá a
capacidade para fornecer 20
Megawatts de electricidade à

cidade de Pemba.
Na mesma ocasião, o governante deu a conhecer que
estão na fase conclusiva as
obras de construção de uma
outra central fotovoltaica de
Metoro, em curso no posto
administrativo de Metoro, no
Distrito de Ancuabe.
A infra-estrutura, que
terá capacidade para produzir 41 Megawatts de energia
eléctrica, que serão injectados na rede gerida pela
empresa Electricidade de
Moçambique (EDM), com
objectivo de aumentar a disponibilidade do produto,
será constituída por 121.500
painéis solares.

MAIS de quatro mil pessoas
deslocadas internas, por
conta dos ataques terroristas, neste momento acolhidas nos centros de Nacaca,
Ntele e Nacate, no distrito de
Montepuez, receberam esta
semana três furos de abastecimento de água.
Construídas pela AJAM,
organização não-governamental, com apoio financeiro do Fundo das Nações
Unidas para Infância (UNICEF), na ordem de 56 milhões de Meticais, as fontes
foram abertas no âmbito do
projecto de provisão de água
e saneamento do meio.

Para além de Montepuez,
este projecto abrange igualmente o vizinho distrito de
Meluco, que também acolhe deslocados internos, dos
ataques terroristas em algumas das regiões do norte e
centro de Cabo Delgado.
De acordo com o gestor
da AJAM, Mano Paulo, com
o recurso aos apoios do UNICEF, serão abertos mais furos
de água, em outros centros.
“Sabemos que Montepuez conta com uma cobertura de cerca de 70 por cento
em termos de abastecimento
de água, mas achamos que
ainda havia necessidade de

As obras, que inicialmente deviam ter sido concluídas
em Agosto do ano prestes a
findar, sofreram alteração
devido à chegada tardia dos
equipamentos, por conta da
pandemia da Covid-19, mas
que tudo está a posto para
que a central seja inaugurada
em finais de Janeiro do próximo ano, segundo garantia
dada pela empresa Neone,
executora da obra.
A construção das centrais
fotovoltaicas visa diversificar
as fontes de geração de energia, para garantir a disponibilidade deste recurso, com
vista ao acesso universal, até
2030.
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prover este líquido, sobretudo nos centros de deslocados. Vamos abrir mais furos
de abastecimento ao longo
de 1 ano, período de vida do
projecto”, explicou Mano
Paulo.
Por outro lado, o director dos Serviços Distritais de
Infra-estruturas de Montepuez, Leonildo Varimelo,
que procedeu a entrega das
fontes, em nome do governo
do distrito, disse que a provisão de água nos centros de
acolhimento dos deslocados,
vai fazer com que as famílias
que ali se encontram acolhidas tenha algum tempo para

se ocuparem de outras actividades, como por exemplo
agricultura e pequenos negócios de geração de renda.
“O problema de falta
de água nestes centros não
permitia que as pessoas, sobretudo as mulheres, tivessem tempo para se ocuparem de outras actividades,
porque elas percorriam longas distâncias à procura de
água”, frisou Varimelo.
Destacou que devido à
situação dos ataques terroristas nos distritos das regiões norte e centro de Cabo
Delgado muitas famílias
procuraram abrigo em Montepuez.
“Por causa dessa massa
humana, tivemos que buscar
parcerias para provimento
de alguns serviços sociais
básicos, com destaque para
água e a AJAM, Ayuda En
Accion e a Cruz Vermelha
de Moçambique, que estão a contribuir neste processo de abastecimento de
água, através da construção de furos em quase todos
centros de acomodação de
deslocados”, destacou Varimelo.
Refira-se que, devido
aos ataques terroristas nos
distritos das regiões norte
e centro, foram abertos em
Cabo Delgado 22 centros de
acolhimento de deslocados
internos, e neste momento a
província conta com mais de
800 mil pessoas deslocadas
que se encontram em vários
centros.
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Flexibilizar
recolha do lixo
MÁRIO BENTO
EM dias de festa produz-se muito lixo. E este
ano, apesar das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus não se vai fugir à regra,
daí o meu apelo no sentido dos serviços de recolha de lixo serem flexíveis nos trabalhos.
De igual modo, chamo atenção aos cidadãos
para que optem por boas práticas, depositando os
resíduos sólidos nos contentores e, se possível,
que esta actividade seja feita por pessoas adultas.
Pois, vezes há que estes serviços não tem funcionado como o desejado nos dias de festa. Encontramos muito lixo espalhado pelo chão, com
aquele cheiro nauseabundo que todos nós não
queremos sentir. É verdade que os últimos anos
há registo de alguma melhoria mas, é sempre
bom alertar as autoridades para que saibam que
os cidadãos estão atentos às suas acções.
Os consumidores devem dar valor ao serviço de salubridade. As pessoas que procedem à
recolha de lixo depositado nos contentores são
nossos irmãos que merecem de nós todo o respeito. Sendo assim, temos que depositar o lixo
no contentor.
Pois, vezes há que os cidadãos optam por deixar o lixo no chão, mesmo vendo um contentor
vazio. A comportar-se deste modo, certamente
que se abre espaço para que muitas doenças se
desenvolvam.
Este é o período em que com muita frequência
se relatam casos de diarreias por conta do deficiente saneamento do meio. O nosso sistema de
saneamento do meio não é dos melhores, facto
que se torna evidente quando chove. Todavia,
existem atitudes que cabem a cada um de nós seguir, como é o caso de obedecer a postura urbana

TONY GUAMBE

sobre como proceder com os resíduos sólidos.
Viver na cidade não é fácil. Existem hábitos
que trazemos desde a infância e que na fase adulta
torna-se difícil corrigir. Mas, tudo está na forma
como nós pensamos e queremos que os nossos
espaços permaneçam porque é possível trabalhar
a mente para boas práticas.
Por exemplo, temos acompanhado comentários abonatórios sobre a limpeza e o sistema de
saneamento de outros país, de modo particular na
África do Sul. Este mesmo cidadão que tece comentários desta natureza sabe se comportar como
mandam as normas no estrangeiro, mas no seu
país, mesmo perante um contentor não consegue
depositar os resíduos no seu interior. Será este
comportamento digno e justo?
É certo que o nosso sistema de recolha não é
dos melhores mas, aquele cidadão que gosta de
viver livre da imundície, de tudo faz para estar
longe dele.
Uma chamada de atenção vai igualmente a
forma como transportamos o lixo até o contentor.
Vezes há que as pessoas vão deixando cair lixo ao
longo do trajecto, deitando abaixo todo o esforço
que teve de acondicionar e levar até o contentor.
Deita abaixo o esforço daqueles que garantem a limpeza não só o interior dos quintais como
também a parte da frente. Assim, a imagem dos
donos das casas onde o lixo vai caindo fica manchada.
Estas situações ocorrem com muita frequência quando são crianças a levar o lixo ao contentor. Porque, tratando-se de crianças, ao longo do
caminho vão brincando e não prestam atenção a
estes pormenores.
Espero que todos nós colaboremos para a limpeza dos nossos espaços.

Organizar actividade
dos polidores
ZACARIAS RODRIGUES
A PRESENÇA de polidores em locais de maior
concentração de pessoas é notória. É junto aos
mercados, aos terminais de transporte, a zona comercial, etc, onde nossos compatriotas ganham
algum dinheiro dedicando-se à arrumação e lavagem de viaturas.
Trata-se de uma actividade que, quanto a
mim, já devia ter sido regulada pelas autoridades
competentes pelo facto de, em algum momento,
os automobilistas sentirem que há chantagem por
parte do polidor ao lhe ser obrigado a pagar pelo
estacionamento.
E, igualmente sentem-se prejudicados quando
a dado momento a cobrança é coerciva mesmo
naquelas situações em que o automobilista sequer abandona a viatura. Ou ainda alegam que
o dinheiro que o automobilista oferece em troca
do alegado serviço é irrisório. Afinal, quanto se
deve pagar pelo estacionamento?
Os locais para estacionamento de viatura estão demarcados, pelo menos no centro da cidade,
sendo que o automobilista deve obedecer as marcas no pavimento de modo a deixar espaço para
outros utentes. Mas, é precisamente nestes locais
onde se encontram os polidores, numa área demarcada pelas autoridades. Afinal, quem é gestor
do espaço? O polidor ou as autoridades?
Esta situação preocupa os automobilistas que
sugerem que esta actividade esteja regulamentada
de modo que os que a ela se dedicam não sejam
confundidos como burladores. Pois, já se reporta-

ram casos de furtos de alguns bens nas viaturas e
que tais actos foram atribuídos a polidores.
Pois, vezes há que o automobilista abandona
a viatura no local de estacionamento e quando
regressa encontra-a vandalizada, particularmente
quando o faz na ausência dos polidores.
Ou ainda, se o automobilista rejeita a vigilância dos polidores, o perigo de encontrar a viatura
vandalizada é maior. Deste modo, os automobilistas são “forçados” pelos polidores a satisfazerem as suas vontades.
Para que não haja casos de desconfiança, há
necessidade de se regular esta actividade. As autoridades municipais de Maputo já estão a trabalhar nesse sentido mas ainda há um longo caminho por percorrer, tendo em conta que esta é uma
fonte de receita. Não é por acaso que as autoridades ensaiaram um dispositivo electrónico para
o pagamento após estacionamento mas, receia-se
pelo seu controlo.
É preciso desencorajar actos de indisciplina
e sabotagem. E um dos locais que carece de disciplina é o Mercado Grossista do Zimpeto. No
interior do mercado há exiguidade de espaço para
além de que os polidores sentem-se “donos” do
espaço, cedendo-o apenas mediante o pagamento. Afinal, quem controla o movimento de viaturas neste espaço?
É chegado o momento de pavimentar o lado
de fora do mercado que actualmente está a ser
usado para estacionamento de modo a servir de
fonte de receita também para o mercado e conferir algum conforto aos automobilistas.
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Apelo ao repartir do pão
CLÁUDIO XAVIER
HOJE é dia de festa. É natal, data em que se
revive o momento do nascimento de Jesus Cristo, o salvador do mundo. É nesta data que se
convencionou ser da família. Sendo assim, a
prática tem sido reunir as famílias para juntos
repartirem o pão e não só.
Desde o ano passado, com a eclosão da pandemia do novo coronavírus, esta data está a ser
celebrada com restrições e apelo reiterado no
sentido de observar rigorosamente as medidas
de prevenção da Covid 19. Mas, existem aquelas restrições impostas pelas condições materiais que impedem as famílias de passar de forma condigna.
É assim que todos nós somos chamados a
repartir o pouco que temos com os nossos irmãos que não tem o que comer, vestir, aqueles
que precisam de uma palavra de encorajamento
para continuarem se sentir úteis e valorizadas.
Para prestar assistência a um irmão não é
necessário que a pessoa seja vista em público,

que convoque uma assembleia para aplaudir ou
testemunhar, etc. Existe aquele vizinho próximo de casa, os infantários, centros de apoio a
velhice, hospitais e muitos outros locais onde
se pode canalizar o apoio.
O que o cidadão está proibido de fazer é deitar fora comida, por exemplo, porque podemos
crer que no seio da nossa família existe pelo
menos uma pessoa que precisa de apoio. Pode
ser que este nosso familiar esteja distante mas,
se todos nós pensarmos em apoiar a pessoa próxima, este nosso familiar também estará a ser
apoiado.
Sendo assim, a palavra solidariedade deve
ser a palavra de ordem, temos que cultivar o hábito de estender a mão para os que necessitam.
Agora estamos em tempo de festa, procuramos
ter um pouco de tudo na mesa, mas devemos
nos recordar também daqueles que passam por
restrições ao longo de todo o ano.
É chegado o momento de mudarmos a forma
de pensar nos gastos, que por vezes se afiguram
desnecessários em tempos de festa. Há neces-

sidade cada vez mais crescente de nos aproximarmos aos nossos irmãos através de gestos
solidários porque se nós somos a imagem e
semelhança de Deus, temos que seguir os seus
ensinamentos.
A palavra egoísmo deve fazer parte do passado. De que vale acumularmos tanta coisa
quando sabemos que a pessoa que vive bem
próximo de nós está a passar por dificuldades?
O egoísmo deve ser deixado de lado porque não
permite uma alegria completa. Se o egoísmo for
deixado de lado, certamente abrir-se-á espaço
para que o combate à corrupção seja uma realidade. Pois, ela é, igualmente, motivada pela
ambição desmedida de tudo querer para si.
Vale a pena sermos solidários sempre. Sabermos guardar e conservar as roupas que não
nos servem, por exemplo, para ofertar a quem
precisa. Não me refiro a roupas estragadas ou
ainda alimentos deteriorados mas, aquelas coisas valiosas que apenas decidimos partilhar
com os irmãos.
Feliz natal com Jesus.

Todos os anos
o mesmo sofrimento
RICARDO ALFREDO
TODOS os anos regista-se agravamento dos
produtos de primeira necessidade quando se
aproximam os dias de festa, particularmente as
do Natal e do fim de ano. Frango, ovos, batata,
cebola, óleo, trigo, royal, leite, arroz, são alguns produtos cujo preço tem oscilado bastante ao ponto de “sufocar”os cidadãos. Contudo,
destaque vai para o frango.
Está a virar prática comercializar frangos
com baixo peso no período das festas. Desconheço os motivos, mas a verdade é que o consumidor sente-se traído em primeiro lugar pelos
vendedores porque durante o ano tudo corre de
feição e as coisas mudam neste período. Os avicultores e vendedores habituaram aos consumidores que o frango que devem levar à mesa é de
peso médio que serve para uma boa refeição.
Os avicultores estão preocupados com esta
situação. Igualmente os comerciantes e consumidores também apresentam as suas inquietações. Recentemente, através dos órgãos de
comunicação social acompanhamos as reclamações dos avicultores que alegam terem adquirido os pintos a preços altos. Outros ainda dizem
ter adquirido pintos que não desenvolvem, apesar de estarem a ser alimentados.

POLÍTICA, OPINIÃO e ANÁLISE: Isaías Muthimba (Editor), Felisberto Arnaça, Alcides
Tamele, Joana Macie e Lacércia Cumbana. COORDENAÇÃO DAS PROVÍNCIAS:
Teodósio Ângelo. SOCIEDADE: Osvaldo Gemo (Editor), Hélio Filimone, Manuel
Mucári, Ana Rita Tene e Walter Mbenhane. MULHER: Evelina Muchanga.
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Alimentar os pintos representa um custo ao
avicultor consequente porque sabe que depois
do abate vai recuperar o investimento. Ou seja,
depois de determinado período os pintos devem
crescer para posterior abate. Mas por aquilo
que acompanhamos através dos órgão de informação, os avicultores dizem ter sido enganados
por alguns vendedores que os venderam pintos que não desenvolvem. A quem culpar? Os
vendedores de pintos? Como é que esses pintos
foram comercializados? Será que é produção
local ou vem de fora do país? Se vem de fora,
onde estiveram os fiscais das respectivas áreas?
Devido a estas situações, o frango que o vendedor adquire tem aquela qualidade indesejada,
sem aquele peso a que nos habituaram. Ele é
adquirido somente para “enganar” as crianças,
como se tem dito que em tempos de festa procura-se satisfazer os anseios da criança que ficou
privada de muita coisa ao longo do ano.
É de lamentar esta situação porque o consumidor do seu magro salário procura tirar algum
para comprar o frango que, na verdade, trata-se
de pinto. De referir que o salário que grande
parte dos cidadãos aufere não chega sequer
para garantir o mínimo para a sobrevivência.
Mas, tratando-se de um momento ímpar de
nossas vidas (natal e transição do ano), alguns
ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse
DELEGAÇÕES: Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio
João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Carlos
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(Delegado) Gaza: César Langa (Delegado) (Telef.: 28222780);
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– Telefax-29320660); Manica: Victor Machirica (Delegado),
(Telef.: 25122297); Tete: Bernardo Carlos (Delegado), (Telef.:
25222166); Zambézia: Jocas Achar (Delegado), (Telef.:
24214713/4); Cabo-Delgado: Assane Issa (Delegado),
(Telef.: 27220535).

pais e encarregados de educação chegam a consentir alguns sacrifícios para poder ter, por pelo
menos um dia, um frango na mesa.
Espero que a partir dos relatos dos avicultores, as autoridades iniciem investigações no
sentido de apurar as reais causas desta situação
e desencorajar esta prática de venda de pintos
que não desenvolvem.
Os avicultores estão a somar prejuízos e há
quem até já não está em condições de se reeguer
porque está sem capital. Ninguém se interessa
em investir sem ganho. Quem investe espera ter
retorno porque o que os cidadãos pretendem é
melhorar a qualidade de vida.
As autoridades devem aprofundar a razão da
venda de pintos a preços altos. Regra geral, a
partir do mês de Outubro o preço dos pintos sobem, não se sabendo o que está por detrás desta
situação. Igualmente, o preço da ração também
tem sofrido agravamento, uma situação que se
reflecte, em última estância, no consumidor que
quer ter o frango na mesma.
Espero que as autoridades façam melhor o
TPC porque o povo está cansado de tanta agitação das festas que resultam em gastos avultados. Todos nós queremos comer bem quando
se trata de festas e esta seria uma ocasião para
bónus.
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Natal ecológico desperta
consciência ambiental
talista, explicou que há várias
formas de realizar um natal
amigo do ambiente, reaproveitando materiais disponível
nas residências como papel.
“O lixo é matéria-prima e
pode ser usado para diversos
fins, sobretudo nesta época
festiva. Há famílias que compram árvores de natal anualmente, sendo que as antigas
estão em boas condições e
podem ser reutilizadas”, frisou.
Apelou aos cidadãos para
usarem a criatividade e a investirem na reciclagem do
lixo.
PUBLICIDADE

Árvore de natal ecológica no recinto CMCM

V

INTE e uma árvores
de natal ecológicas
fabricadas com recurso a garrafas plásticas, de vidro e baldes de tinta, foram colocadas
em diversos pontos da cidade
e província de Maputo, com o
objectivo de promover a preservação do ambiente.
Destas, 18 foram produzidas com 41 mil garrafas plásticas, entre grandes e peque-

nas, duas construídas com
mais de dois mil recipientes
de vidro e uma fabricada
através da reciclagem de 800
baldes de tinta.
Trata-se de uma iniciativa do ambientalista Rui Silva,
que visa consciencializar os
cidadãos sobre a importância
do reaproveitamento do lixo,
sobretudo de plástico, que
representa um perigo ambiental.

O ambientalista explicou
que parte do material usado
no projecto foi retirada de
locais impróprios como via
pública e praias, durante a
realização de campanhas de
recolha de lixo.
Na capital do país, duas
árvores estão a ornamentar o
Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM).
Por outro lado, Regina
Churumar, também ambien-

IV GALA

UEM distingue
investigadores e parceiros

UEM destaca papel de investigadores e parceiros na IV GALA

A UNIVERSIDADE Eduardo
Mondlane (UEM) premiou,
quinta-feira, na cidade de
Maputo, membros do corpo técnico administrativo,
docentes, investigadores e
parceiros externos, que se
destacaram no desempenho
das suas funções e contribuíram para o desenvolvimento da instituição.
Os prémios foram entregues durante a IV gala
da UEM-2021, um evento bienal que reconhece
e valoriza a inovação e os
melhores trabalhos, sejam
académicos ou de índole
administrativo, realizados
no domínio da investigação e serviços, por parte da
comunidade universitária e
parceiros.
A título de exemplo, Armando Dombe, membro do

corpo técnico administrativo recebeu o prémio denominado Mérito do Primeiro Grau e Solage Macamo,
investigadora, venceu na
categoria de Publicação e
Inovação.
A Agência Italiana de
Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) foi reconhecida na categoria de
parceiro externo.
Na ocasião, Orlando
Quilambo, reitor da UEM,
indicou que os prémios desempenham um papel importante no reconhecimento do mérito dos docentes,
investigadores, e parceiros, que contribuem para o
crescimento do estabelecimento de ensino.
Por outro lado, indicou
que a UEM continua a desenvolver acções com vista

a operacionalizar o seu plano estratégico (2018-2028),
que visa transformação da
instituição numa universidade de investigação.
“Queremos continuar
a empreender esforço com
vista a oferecer uma formação de qualidade. Por
isso aprovamos a Política de
Qualidade da Universidade
Eduardo Mondlane, instrumento importante de gestão académica, mas que nos
desafia a imprimir melhorais em todos actos, desde a
secção até ao nível institucional”, disse.
Avançou que nas faculdades estão a ser implementados instrumentos de
gestão pedagógica, nomeadamente, o quadro curricular da graduação e da pós-graduação.

Sábado, 25 de Dezembro de 2021

VIAGENS FACE À COVID-19

Prioritário uso
de soluções inovadoras
A INTRODUÇÃO de soluções
inovadoras que garantam um
trânsito transfronteiriço seguro
em relação à Covid-19 é uma
prioridade com vista a assegurar
a retomada sócio-económica e
facilitar a deslocação de pessoas
e trocas comerciais de forma segura de um país para outro.
Esta asserção foi feita ontem
pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, na cerimónia de lançamento da Plataforma Trusted Travel, desenvolvida pelo
Centro Africano de Prevenção
e Controlo de Doenças (Africa
CDC) que passa a estar disponível para os moçambicanos que
queiram se deslocar para fora do
país.
Esta plataforma é o mecanismo recomendado pela

Comissão da União Africana e
pelo África CDC para verificação da autenticidade dos testes
de Covid-19 e outras vacinas
no continente africano pelas
autoridades sanitárias e nas
fronteiras.
“O uso da plataforma constitui-se como uma importante
contribuição para a reanimação de actividades económicas,
sociais e culturais duramente
afectadas pela pandemia. Temos
esperança que a nossa adesão a
este mecanismo vai contribuir
para a retomada segura do turismo, com efeitos multiplicadores
em outros sectores económicos”, afirmou
No âmbito da recuperação
global, sublinhou ser de importância vital o reestabelecimento

dos tráfegos aéreo, marítimo e
terrestre para níveis próximos
ao período pré-pandémico,
uma vez que, desde o início, o
risco de alastramento e disseminação do novo coronavírus
e suas variantes, tem resultado
na implementação de restrições
ao movimento internacional.
Vários países têm encerrado as
suas fronteiras para evitar a entrada do Sars Covi- 2 nos seus
territórios. Por exemplo, recentemente, assistiu-se ao banimento de tráfego aéreo imposto após a detecção da variante
Ómicron na África Austral.
O País decidiu aderir a plataforma porque garante segurança
e fiabilidade dos laudos de testagem da Covid-19, incluindo a
detecção dos resultados falsos e

irá reforçar a credibilidade dos
testes feitos em Moçambique.
Armindo Tiago salientou que
a operacionalização do Trusted
Travel “é um passo importante
na transição para o novo normal
e pretendemos que o nosso país
contribua da melhor forma possível para o transito internacional seguro durante a pandemia
da Covid-19 e também no período pós-pandémico” .
Na plataforma estão inscritos 19 laboratórios do sector
público, 8 do privado, 36 pontos de fronteira e 4 Companhias
aéreas que operam em território nacional, nomeadamente a
companhia de bandeira, Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM),
a QATAR Airways, a Ethiopia
Airlines e Airlink.

Acesse: https://t.me/Novojornal

MFW E A CRISE CAUSADA PELA COVID-19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Festival de moda provou
capacidade de resiliência

A

REALIZAÇÃO da 17ª
edição do Mozambique Fashion Week
constituiu
(MFW)
uma prova inequívoca de que este evento continua a ser uma das maiores e
mais importantes plataformas
de moda do país e de África.
Pelo segundo ano consecutivo a decorrer em cenários
adversos, por causa da Covid-19, doença que obrigou o
mundo a confinar-se, o MFW
teve lugar há dias na cidade
de Maputo e foi um pretexto
para mostrar o comprometimento da equipa organizadora (DDB) com a moda e provar
a sua capacidade de resiliência.
O MFW continua a inspirar gerações e a provar que
a moda vence barreiras e a
orientar-se como um marco
para a nova era. Até porque,
num só espaço, o público
pôde contemplar desfiles, exposições, participar em feiras
e passar momentos únicos
numa das maiores passarelas
de moda de África.
O lema deste ano é a continuidade do conceito de
2020. No entanto, o evento
focou na realidade do novo
normal e na beleza do que é
ser um ser humano. A propósito, este foi o mote da campanha de responsabilidade
social. Cientes de que “Cada
Ser Humano por ser Humano
é bonito”, a acção promove o
amor pelas diferenças.
Apesar das restrições impostas pela doença pandé-

mica, a organização do MFW
foi capaz de costurar uma semana de moda que conseguiu
superar as expectativas. Os
números falam por si: cerca
de 60 modelos vestiram peças
de pouco mais de 70 estilistas.
Audácia, inovação e extravagância são algumas das
caraterísticas dos desfiles que
marcaram pela exploração
do novo, sem deixar de lado
as raízes africanas reflectidas nos tecidos e na atitude
ousada de resgatar marcas
identitárias, por vezes inexploradas.
Estilistas
estabelecidos
mostraram a sua presença
com desfiles de cortar a respiração. Convidados de outros quadrantes do mundo
deixaram um toque do que
tem feito em seus países. A
nova geração mostrou que
tem algo a dizer, com peças
que demonstram um génio
que está a se alimentar e que
nos próximos tempos vai dar
a sua cartada.
Com efeito, um dos pontos mais altos do Mozambique
Fashion Week foi a eleição
do melhor Young Designer
e neste ano o jovem estilista
Fahed Gaspar levou este galardão. Nascido em Pemba,
Cabo Delgado, ele descobriu
a paixão pela moda e desenhou metade dos vestidos
das colegas para o baile de
formatura. Em 2019, participou e venceu o Green is The
New Black, um concurso de
moda sustentável promovido
pela embaixada britânica. Na
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edição deste ano exibiu a sua
primeira colecção com título
“Marrove”, na qual reflecte
alguns traços das suas raízes
de Cabo Delgado, mesclando
as várias experiências que o
tornam o que ele é hoje.
Durante a semana de
moda a Vodacom desafiou
os estilistas a respeitarem as
diferenças. O Challenge, que
tinha como tema a Diversidade, premiou o colectivo
Estravaganza, composto por
Marcelino Eugénio e Elio Ga-

briel.
Marcelino é de Inhambane. Deixou a sua terra natal
à procura de melhores condições na capital do país.
Teve vários empregos antes
de começar a fazer costura.
Trabalhou em vários atelliês
da cidade de Maputo até conhecer o Elio, que já desenhou para vários estilistas
e que já havia participado
no Mozambique Fashion
Week, em 2011, na categoria de School Designer. Os

temas: Ethics in Leadership, Women in Leadership, Diversity & Inclusion
in Corporates e Gender
Neutrality in Fashion.
Durante a sua 17ª edição,
o festival de moda mostrou,
mais uma vez, que está focada na descoberta, incentivo, capacitação e promoção da moda moçambicana.
A iniciativa, criada em
2004, busca formas de profissionalizar todos que fazem parte da cadeia, para a
solidificação da indústria.

dois trabalham guiados pela
frase: ”tudo é impossível
até chegar alguém e fazer“
e criaram uma peça que reflectiu, em todas as dimensões, o sentido de diversidade.
Ainda nos desafios, Ilda
Semedo venceu o Challenge organizado pelo Instituto Nacional do Turismo
(INATUR). Ela produziu
uma peça de roupa à base da
capulana do INATUR, alinhado ao lema do desafio,

que era a promoção e divulgação das potencialidades
turísticas que Moçambique
apresenta. Docente de Cerâmica e Design na Escola
Nacional de Artes Visuais,
proprietária da “Marca Ilda
Semedo” e trabalha como
designer de moda, de interiores e artista plástica.
Como design e artista fez
viagens para Índia, Noruega,
África do Sul e Zimbabwe
participando em workshops
de intercâmbio cultural

INSTALAÇÃO ARTÍSTICA

Enterrar o “ano
velho” com direito
a testamento
DURANTE vinte dias o “ano
velho” foi velado no mercado
português de Riba de Ave, em
Famalicão, por todos aqueles
que quiseram depositar na sua
urna um pensamento, uma
memória, um desejo ou uma
reflexão que será sepultada
juntamente com 2021.
Um funeral (ficcionado)
que acontecerá nas últimas
horas do ano e terá direito a
testamento numa associação
entre uma tradição local e o
trabalho artístico do Teatro da
Didascália no âmbito do projecto “Paisagem Efémera - industrial e urbana”.
O projecto da companhia
partiu da tradição antiga “Enterro do Velho” que a vila Ribadavense recuperou recentemente.
A partir daí o colectivo de
artistas, construiu uma “capela mortuária” no mercado
da localidade, onde o caixão
de 2021 esteve em câmara ardente. A instalação audiovisual

a Pioneer Network lançar
a primeira edição da Genderful Society Exhibition
(GSE), tendo como objectivo sensibilizar a sociedade
sobre Género, Diversidade
& Inclusão através da Cultura, alinhado ao quinto
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações
Unidas (ONU), que é relativo a Igualdade de Género.
A exibição contou com
quatro webinars, que versaram sobre os seguintes

PREVISÃO DE TEMPO

41 /29

Além da moda

O MFW mostrou mais uma
vez que não é só para estilistas, modelos e apreciadores de colecções, que há
também espaço para a música, artes plásticas, gastronomia e campanhas de
responsabilidade social. Ao
longo do evento, o público pôde visitar a feira, que
contou com 20 expositores,
que exibiram produtos diversos, desde roupas, artesanato a cosméticos.
No decurso do evento,
existiu ainda espaço para
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BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, respectivamente

FASE DA LUA
QUARTO MINGUANTE - Será na segunda-feira às 04:48 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“A primeira condição para modificar a
realidade consiste em conhece-la”
- Eduardo Galeano (1940-2015), escritor e jornalista uruguaio
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

06:00

HINO NACIONAL

TÁFRICA DE CHIMOIO O PRI-

06:05

DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES
EPISÓDIOS:
36 E 37

MEIRO CAMPEÃO NACIONAL

07:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

09:00

RODA VIVA - ESPECIAL NATAL
DIRECTO

09:30

CONVERSAS EM CASA
DIRECTO

10:00

FILME: FILME SOBRE O NASCIMENTO DE JESUS “PARA NÓS”
GRAVADO

11:00

3600 SEGUNDOS GRAVADO

12:00

REPLAY

13:00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

14:00

PELA LEI & ORDEM

DIRECTO

14:30		GRAVADO

DE FUTEBOL
19:00

GRAVADO

ESPECIAL NATAL MÚSICA BENNIE CHAIDE GRAVADO

20:00

TELEJORNAL

21:00

PROGRAMA “STOP VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA”

DIRECTO
PROGRAMA

Nº 14
22:00

ESPECIAL NATAL MÚSICA ARONE SAMSON

23:00

CONVERSAS AO SUL

00:30

ESPECTÁCULO MUSICAL:
BARBRA STREISAND - LIVE IN
CONCERT

02:15

VIBRAÇÕES

03:30

ESPECIAL NATAL DA TVM

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO

16:00

ESPECIAL NATAL DA TVM		
GRAVADO

04:30

PELA LEI & ORDEM

17:00

VIBRAÇÕES

05:00

REPLAY

18:15

OFICINA DO DESPORTO: TEX-

06:00

HINO NACIONAL

GRAVADO

REPETIÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:00- NOITE DE NATAL : MUSICA E MENSAGENS PARA A FAMILIA
02:00- UM ESPECTACULO

“Aqui jaz 2021”, desenvolvida
pelo Teatro da Didascália, quis
recolher os pensamentos sobre
o ano que agora termina e os
desejos do que aí vem. Foram
sendo depositados na urna.
“Seja um ano mais livre em
relação ao convívio”, “Impossibilidade de abraçar os meus

avós” e “Aqui jaz a estátua da
mulher sem nome e sem lugar” foram algumas das ideias
deixadas pelas pessoas que por
ali foram passando.
Terminada a “câmara ardente” vai agora escrever o
testamento de 2021. Será lido
no “Enterro do Velho”.

Cortejo fúnebre do ano velho
NA noite do dia 31 é realizado o cortejo fúnebre do ano
velho, desde a Igreja de Riba
de Ave até à ponte sobre o rio
Ave, junto ao mercado. Aí vai
ser lido o testamento.
“Este projecto serve, também, de reflexão de dois anos
de trabalho no território com
o projecto Paisagem Efémera industrial e urbana”, diz Bruno Martins, director artístico
do Teatro da Didascália.
Durante dois anos, o grupo desenvolveu o projecto

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

“Paisagem Efémera”, criando
dramaturgias e performances
sobre os territórios, primeiro
em Joane, e depois em Riba de
Ave. “Teve uma vida hesitante porque não conseguimos
fazer tudo o que queríamos
por causa da Covid-19”, diz.
Contudo, este ano foi possível apresentar três momentos performativos sobre a vila
Ribadavense: sobre a primeira têxtil da região, no antigo
quartel de bombeiros no centro da Freguesia, e agora no

mercado.
“Foi bastante curioso perceber a recepção das pessoas a
estes trabalhos.
O público estava interessado e curioso por aquilo que
nós, ‘estrangeiros’, tínhamos
a dizer sobre uma vila que as
pessoas de cá conhecem muito bem, e como é que com
outros olhos olhávamos para
estes espaços, primeiro na
fábrica, depois no quartel e
agora no mercado”, adianta
Bruno Martins. - (JN)

04:57- HINO NACIONAL
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- NOVA VIDA, NOVO LAR
08:00- APONTAMENTOS DOS EMISSORES PROVINCIAIS (O NATAL LOCAL)
09:00- NATAL DA CRIANÇA
11:10- INTERACTIVIDADE (CHAMADAS E MENSAGEM DE NATAL)
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
13:30- MUNDO SEM SEGREDO
14:10- MENSAGENS DE REPRESENTANTES DA IGREJA CRISTÃ E OUTRAS CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS
16:00- MUSICA EM FAMILIA
15:00 – TARDE DESPORTIVA
18:10 – HORA DO SOLDADO
19:00 – SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20:30- ZONA QUENTE 1ªPARTE
21:10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

Acesse: PUBLICIDADE
https://t.me/Novojornal
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Nestas festas Ganhe 10% de desconto
ao anunciar nos jornais da Sociedade
do Notícias para o Natal e o fim de Ano

Aproveite já.
Campanha válida para estâncias turísticas
e de restauração.
Contacte-nos pelo: +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.
Use:

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

Internet

(ebanking)

*Termos e condições aplicáveis

Acesse: https://t.me/Novojornal
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“SARAU COM SOPA”

Arte como pretexto
para amar o próximo

“S

ARAU com Sopa”
é nome duma iniciativa solidária que
decorre anualmente, desde 2019, na
cidade de Maputo, com a finalidade de proporcionar, durante
a época do Natal, um momento
único e marcante aos moradores
de rua.
O projecto é encabeçado pelo
poeta e activista social Luís Nhazilo e, conforme sugere o nome,
visa ser um espaço para a exposição de habilidades artísticas nas
mais diversas áreas de actuação
como canto, dança, poesia, pintura, teatro e moda, sem ignorar
o momento de oferta de presentes de Natal.
Segundo Luís Nhazilo,“tudo
consiste em doar um pouco do
que somos e temos aos outros
com o intuito de criar mais união
entre as famílias e garantir uma
celebração condigna” aos moradores de rua.
De acordo com o mentor do
projecto, o “Sarau com Sopa” é
consequência de um episódio
que lhe aconteceu em 2019, enquanto voltava da faculdade.
“Nesse dia conheci uma
criança dos seus nove anos de
idade. Estava faminta, com roupas destroçadas e a enfrentar
o frio daquela noite. Após uma
conversa com ela, senti-me totalmente chocado, sem norte
nem chão, pois, diante de tudo
aquilo, pensava que não podia
fazer absolutamente nada”, narrou.
Contou que se sentia impossibilitado por não dispor de
condições financeiras, por isso,
depois de alguma meditação,
nasceu a possibilidade de doar a
si mesmo a favor dos mais vulneráveis.

Foi a pensar nisso que, contou, o “Sarau com Sopa” começou a ser desenhado. Com
efeito, em Dezembro daquele
ano publicou nas redes sociais
uma pergunta de provocação:
“Que tal um Sarau com Sopa
para as pessoas nas ruas?”
Diz que a ideia teve um
apoio imediato e uma aprovação em massa. O facto de muita
gente concordar com a materialização deste ensejo foi crucial, portanto, nos dias subsequentes, a campanha foi dada a

devida seriedade.
“Fui percebendo que há
muita gente que tem coisas
para partilhar mas nunca teve
oportunidade para tal, seja por
falta de tempo ou motivação”,
afirmou.
Naquele ano o “Sarau com
Sopa” foi uma realidade. O natal solidário de estreia, disse,
“foi a coisa mais linda do mundo”. Melhor ainda é que serviu
para tirar diversas lições sobre a
vida: “uma das particularidades que constatei nos nossos ir-

mãos na rua foi a simplicidade,
vontade de conviver, acarinhar
e serem acarinhados”, comentou.
Neste sentido, o grupo de
jovens artistas e activistas por
si liderado esteve envolvido em
momentos intensos e aprendeu
que “sozinhos não podemos
nada, vou entendendo, precisamos dos outros para sermos
nós, até ao ponto de abranger
mais gente com esses tipos de
iniciativa”.
Deste modo, apesar de os

últimos dois anos terem sido
caracterizados por saraus fantásticos, há ainda muitas coisas por melhor e esta tem sido
a tendência. Os organizadores
querem ser integralmente inclusivos.
“A gente partilha o que
tem e une famílias. A gente
tem sonhos e espera que isso
atinja cada vez mais pessoas,
que também existam indivíduos capazes de inventar sorrisos e esperanças nos outros”,
frisou.

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA
DELFINA MUGABE

(delfinadelfina1963@gmail.com)

A festa do Natal!
HOJE trazemos um tema especial para
este espaço: trata-se do Dia do Natal
celebrado hoje, em quase todo o mundo. O vocábulo “natal”, do latim «natăle-» é um adjectivo de dois géneros:
primeiro, é referente ao nascimento;
natalício. Segundo, significa “pátrio”.
Como substantivo, segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra tem, para a religião, o sentido
de “festa cristã que se realiza todos os
anos e que assinala o nascimento de Jesus Cristo. Também como substantivo
é referente à “época em que se celebra
esta festa”. Trata-se do acontecimento
mais importante dos cristãos, pois reza
a história que é lembrada a data em que
o Salvador do mundo nasceu, como homem.
Contudo, não se sabe, exactamente,
quando Jesus nasceu, pois o dia 25 de
Dezembro é apenas uma data convencionada para comemorar o nascimento
de Jesus, todos os anos. É assim que em
determinados países europeus, o Natal
é celebrado noutras datas. Por exemplo, na Suécia é no dia 13 de Dezembro
e na Rússia a 7 de Janeiro.
Curiosidades relacionadas com a
festa cristã do nascimento de Jesus
Cristo:
- A estrela representa aquela que a
história refere que guiou os magos até
Belém, onde nasceu Jesus;

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e pinta igualzinho
ao desenho de cima

Em tempos da Covid-19
A PANDEMIA do novo coronavírus mudou algumas
práticas na realização do
“Sarau com Sopa”, como
se pôde notar nos últimos
dois anos.
Um dos exemplos é o
evento de ontem, no Jardim 24 de Junho, em frente à Fortaleza de Maputo,
onde este grupo de jovens
que usa a arte como um
pretexto para amar o próximo teve que limitar as
participações para pelo
menos 25 pessoas, devido
às medidas de prevenção
estabelecidas pelo Governo e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS),
dentre elas, o distanciamento físico.
Entretanto, jogou a seu
favor o facto de o jardim,
que acolheu os dois últimos “Saraus com Sopa”,

- Presépio (estábulo) – lugar onde
ocorreu o nascimento de Jesus;
- Presentes – lembram que Jesus foi
o maior presente que Deus trouxe ao
mundo;
-Família – indicativo de que Jesus
nasceu dentro de uma família, como
todos nós.
Entretanto, no nosso país, desde a
Independência Nacional, em 1975, o 25
de Dezembro é celebrado como Dia da
Família, para além de representar o Natal. É nesta data em que as pessoas se
juntam para festejar o acontecimento,
quer nas suas casas ou noutros lugares
previamente preparados para o efeito.
Infelizmente, desde 2020 que o Dia
da Família ou do Natal é comemorado
com cuidado devido à eclosão, no mundo, da Covid-19. Este ano, não será uma
excepção. Aliás, este cuidado deve ser
intensificado, tendo em conta a rapidez
com que o vírus do novo coronavírus,
sobretudo a variante “Ómicron”, se
propaga e infecta pessoas. Quer dizer,
não estamos, ainda, em condições de
realizar normalmente as festas, como
é hábito, em aglomerados, com braços, beijos, danças e bebidas alcoólicas. Provavelmente, o teste negativo é
aconselhável, nesta altura, para que as
pessoas se juntem em grupos, ainda que
pequenos, para as festas do Natal ou de
fim de ano, com mais tranquilidade.

ser um espaço aberto e
moradia de muitos mendigos da capital.
Este ano, os organizadores apelaram aos participantes a partilharem as
suas doações para, explicou Luís Nhazilo, incentivar mais gente a dar a mão
pelos mais desfavorecidos,
embora a partir de ontem
se tenha tornado proibido
partilhar imagens “com
pessoas que não tenham
sido parte da ocasião, salvo
se tiverem feito qualquer
doação e não tenham tido
tempo para participar”.
Para mais de 60 deste
jardim da cidade de Maputo, o apoio cingiu-se a
produtos não perecíveis de
cozinha, higiene, protecção contra a Covid-19, cobertores, roupas, calçados,
esteiras ou dinheiro.

A RAPARIGAS DE XILEMBENE

Machel Fidus e FDC dão
“Um gesto, Um sorriso”
O CENTRO de Formação Profissional de Vilankulo, na província de
Inhambane, graduou recentemente
raparigas do distrito de Xilembene,
Gaza, em cursos profissionalizantes
nas áreas Artes e Ofícios, Hotelaria e
Turismo.
Esta formação, que incluiu ainda
Carpintaria, Canalização e Electricidade, resulta duma parceria entre a
Associação Machel Fidus e a Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC). A mesma visa capacitar
as raparigas beneficiárias do Projecto

“Um Gesto, Um Sorriso”, desenvolvido pela Machel Fidus em Xilembene,
com o objectivo de empoderar as jovens e contribuir para a promoção do
desenvolvimento sustentável.
As formandas, com idades compreendidas entre 18 e 24 anos, beneficiaram de aulas teóricas e práticas
que as permitiram adquirir habilidades para a sua inserção no mercado de
trabalho e exercer profissões consideradas masculinas pela sociedade.
Depois da oficina, as graduadas
receberam diploma e equipamen-

tos que lhes vai possibilitar iniciar
actividades de geração de renda,
conforme referiu uma das formadas
em Construção Civil, Anizeta Chauque.
“Quando terminei a 12ª classe,
enfrentei inúmeros desafios para fazer
negócios com a intenção de ganhar
dinheiro e continuar com os meus
estudos. Graças a esta bolsa de estudos, tive a oportunidade de continuar
a estudar e espero conseguir aplicar os
conhecimentos adquiridos”, comentou.

PUBLICIDADE

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

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

BAIXE JÁ!

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

Acesse: https://t.me/Novojornal
DESPORTO
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LIGA INGLESA DE FUTEBOL

Man.City-Leicester
anima “Boxing Day”

M

ANCHESTER City e
Leicester City protagonizam amanhã,
a partir das 17.00
horas, o jogo mais
aguardado da 19.ª jornada da I
Liga Inglesa de futebol.
Os “citizens” procuram
a oitava vitória consecutiva
na “Premier League” para se
manterem no primeiro lugar.
A entrada desta ronda, lideram
com 44 pontos, mais três que o
Liverpool e seis que o Chelsea,
segundo e terceiro classificados, respectivamente.
Numa ronda com vários adiamentos devido à
Covid-19, o Liverpool viu o
seu jogo com o Leeds United
também a ser adiado, o que
significa que o City, se vencer, passará a ter mais seis
pontos.
O Chelsea, por seu turno,
joga no reduto do Aston Villa,
a partir das 19.30 horas. Jogo
difícil em perspectiva para os
“azuis” de Londres que, se
triunfarem, alcançam à condição o Liverpool no segundo
lugar.
Já o Arsenal bate-se com
o Norwich City duas horas e
meia mais cedo . Os “Gunners” ocupam o quarto lugar

A festa foi em tons de azul e branco

TAÇA DE PORTUGAL

Porto goleia Benfica
e avança para
Bélgica sem público a partir de amanhã os “quartos”
Manchester City defende liderança diante do Leicester

com 32 pontos e precisam de
ganhar, sob o riso de West
Ham, quinto classificado com

28, que recebe o Southampton, reduzir de quatro para
um ponto.

Campos belgas passam a não ter público

Outros
jogos:
Tottenham-Crystal
Palace,
Burnley-Everton,
Bri-

ghton-Brentford e New
Castle-Manchester
United
(segunda-feira).

OS jogos da Liga Belga de futebol passarão a ser disputados à porta fechada a partir de
amanhã, de forma a combater
a propagação do novo coronavírus, anunciou o primeiro-ministro da Bélgica.
“Desde há três semanas que
o nosso país estabeleceu um
conjunto de medidas bastante eficientes para combater a
variante Delta e essas medidas
surtiram efeito. No entanto, há
agora uma preocupação acrescida com a variante Ómicron”,
afirmou Alexander de Croo, em
conferência de imprensa.
À semelhança do que já
sucede nos “vizinhos” Países
Baixos (Holanda) e Alemanha,
uma das medidas de combate
à pandemia anunciadas pelo
governo belga é a proibição de
público nas bancadas em jogos

de competições desportivas,
tanto ao ar livre como em recintos fechados.
As novas medidas entram
em vigor a partir de amanhã,
dia 26 Dezembro, precisamente quando começam a ser disputados os encontros da 21.ª
jornada do Liga Belga de futebol.
Em declarações ao canal
RTBF, o presidente executivo
da “Pro League”, o organismo
responsável pela organização
das competições profissionais
de futebol na Bélgica, Pierre
François, considerou que este
“encerramento de portas vai
causar danos” e salientou que
a medida está a gerar “grande
preocupação” entre os clubes,
face a possíveis perdas nas receitas provenientes de bilhetes
em Janeiro.

UM super FC Porto venceu, quinta-feira, o Benfica por 3-0, assegurando a presença nos quartos-de-final da Taça de Portugal.
Perante mais de 45 mil adeptos, que tiveram
direito a prenda de Natal antecipada, os “dragões” fizeram três golos em meia-hora e nem
a expulsão de Evanilson, em cima do intervalo,
afectou o resultado.
Os “encarnados” tiveram dois golos anulados
- um a Darwin e outro a Otamendi - mas nunca
mostraram capacidade para contrariar o domínio
portista. Já perto do fim, Otamendi foi expulso e
Fábio Cardoso ainda marcou, mas também estava em fora de jogo.
Num clássico sem os treinadores principais
no banco de suplentes, devido aos castigos de

Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o FC Porto afastou o Benfica pela sexta vez em 18 eliminatórias
da Taça, assegurando uma vaga nos quartos-de-final, a disputarem-se entre 11 e 13 de Janeiro de
2022.
DETENTOR DO TÍTULO ELIMINADO
O Braga, detentor do título, foi eliminado
pelo Vizela, graças a um golo madrugador de
Nuno Moreira.
Os bracarenses disseram assim adeus à
Taça de Portugal (prova que conquistaram em
2020/21), poucos dias depois de terem também
ficado fora da Taça da Liga.
Equipas apuradas para os quartos-de-final:
Tondela, Portimonense, Leça, Sporting, Mafra,
Rio Ave, Vizela e FC Porto.

NBA

Celtics vencem com
um veterano em campo
JAYLEN Brown, Robert Williams III e Jayson Tatum brilharam na vitória dos Celtics sobre
os Cavaliers por 111-101, mas a
verdadeira estrela foi o regresso
à NBA do veterano Joe Johnson,
de 40 anos.
Brown marcou 34 pontos,
Robert Williams III apontou
21 pontos (mais 11 ressaltos) e
Tatum somou 18 pontos, mas
com os Celtics com sete jogadores afectados pela Covid-19,
a equipa de Boston convocou
Johnson, um veterano com 17
temporadas na NBA, mas que
não jogava desde 2018. Johnson
foi chamado para um contrato
de dez dias, a par de CJ Miles.
Johnson e Miles jogaram
dois minutos, e o primeiro até
marcou dois pontos.
“Juntar a experiência de jogadores mais maduros só pode
ajudar”, disse Jaylen Brown.
Johnson foi muito aplaudido neste regresso a Boston. “É

óptimo estar de volta 20 anos
depois. Ainda é surreal, mas
é muito divertido”, disse Joe,
que tem mais de 20 mil pontos
marcados na NBA.
Os campeões Milwaukee
Bucks derrotaram os Houston
Rockets (126-106), Jrue Holiday
marcou 24 pontos, enquanto
Khris Middleton somou 23. Os
Bucks passam ao terceiro lugar
da conferência Este com 20 vitórias e 13 derrotas.
RESULTADOS:
Orlando
Magic-Atlanta
Hawks, 104-98;
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, 101-111;
Houston
Rockets-Milwaukee Bucks, 106-126;
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder, 94-108;
LA Clippers-Sacramento
Kings, 105-89;
Toronto Raptors- Chicago
Bulls, adiado.

O “barbas” voltou aos campos após cumprir isolamento.

James Harden
de regresso
Aos 40 anos, Joe Johnson entrou e fez dois pontos

O BASE James Harden terminou quinta-feira o
isolamento a que esteve submetido desde dia
15. Para além de Harden, também Paul Millsap
e Jevon Carter já estão ao dispor de Steve Nash,
mas o treinador perdeu outros três jogadores,
que entraram no protocolo da Covid-19, nomea-

damente Cameron Thomas, Kessler Edwards e
David Duke.
Nos últimos dias, os Nets viram os jogos contra Portland Trail Blazers, Washington Wizards e
Denver Nuggets serem adiados devido ao surto
da Covid-19.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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EM FUTEBOL

Maputo quer “Abertura”
a partir de 15 de Janeiro

A

PROVÍNCIA de Maputo está a trabalhar
de modo que a 15 de
Janeiro inicie com as
competições através da
disputa do Torneio de Abertura, a primeira prova oficial da
época-2022.
Segundo Esmeraldo Muchache, presidente da Associação Provincial de Futebol
de Maputo (APFM), o Torneio
de Abertura será antecedido
de uma reunião com os clubes, prevista para o dia 7 de
Janeiro.
Mucache revelou que será
nesse encontro que se fará,
em princípio, o sorteio da
prova que se espera venha a
contar com participação de
13 clubes.
A nossa fonte considera
que as condições para que a
prova tenha lugar nessa data
estão praticamente criadas,
tendo em conta que “os clubes
da província estão a trabalhar.
Acredito que vamos começar
nessa data. Aliás, só na semana
passada (dia 23) é que alguns
pararam com a preparação
que vinham fazendo. Estamos
à espera que no dia 5 os clubes
retomem a sua preparação para
que no dia 7 confirmem a sua
participação no Torneio”, explicou Mucache.
O dirigente espera que no

Miquissone é o único moçambicano com jogo marcado para este fim-de-semana

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone em acção
no regresso à Liga
Egípcia
Desportivo da Matola é um dos clubes que está preparado para o Torneio de Abertura

encontro do dia 7 os clubes
estejam a par do calendário.
“Será um encontro para que,
igualmente, se dê a conhecer o
nosso cronograma de actividades. Vamos, também, debruçar
sobre as inscrições, licenciamento, para além de programar a preparação da selecção

provincial que jogará no dia 3
de Fevereiro”, disse e sublinhou que “acredito que vamos
começar à data prevista porque
das conversas que temos tido
com os clubes estes mostram-se bastante sedentes em competir”.
O Torneio de Abertura, de

acordo com Mucache, irá terminar a 26 de Fevereiro, seguindo-se depois o “Provincial” entre 29 de Fevereiro e 23
de Abril.
O dirigente revelou que se
pretende que a fase provincial
da Taça de Moçambique seja
disputada por zonas.

A nível de formação, Mucache afirmou que o “Abertura” será no dia 3 de Fevereiro
e será dividido por zonas e o
Campeonato Provincial destas camadas será igualmente
regional de forma a reduzir os
custos de participação dos clubes.

APÓS o compromisso internacional para
a Supertaça Africana, prova conquistada
com uma vitória ante o Raja Casablanca do
Marrocos, o Al Alhy, de Luís Miquissone,
está de regresso aos relvados “caseiros”
para medir forças com o Future, em desafio da sétima jornada da I Liga do Egipto.
O encontro realiza-se amanhã e tem início
previsto para às 20.00 horas.
O Al Ahly, que comanda a prova com 18
pontos e mais dois que Pyramids e Zamalek, é claro candidato a conquistar os três
pontos e manter a sua invencibilidade no
campeonato, ante o 13.º classificado (sete
pontos). O “gigante” do Cairo é o único
que soma por vitória os seis jogos realiza-

dos até aqui e chega a esta partida motivado, após a conquista da oitava Supertaça
Africana.
Espera-se que o extremo esquerdo moçambicano, Luís Miquissone, volte a fazer
parte da convocatória, ele que ficou de
fora dos escolhidos na decisão da Supertaça com o Raja Casablanca.
Miquissone será o único moçambicano
a estar em acção neste fim-de-semana, já
que o futebol nas principais ligas da África
do Sul (Edmilson, Kambala e Dominguez),
Portugal (Zainadine, Clésio, Bruno Langa e
Witi) e França (Reinildo e Mexer) onde actuam os futebolistas moçambicanos estão
paradas para dar lugar a festa de Natal.

“Militares” abrem
oficinas segunda-feira
O MATCHEDJE de Maputo abre
segunda-feira as suas oficinas,
tendo em vista a época-2022 já
à porta.
A garantia foi dada pelo presidente do clube, Patrício Canda, que avança que o plantel
para 2022 deverá ser composto
por um máximo de 25 jogadores.
“Temos muitos jogadores de

casa e por contratar, mas preferimos ter um grupo de 25 atletas.
Outros teremos de emprestar de
clubes amigos, como é o caso do
Nacional de Maputo. O nosso desejo é que um dia tenhamos um
leque de cerca de 100 jogadores,
os que não couberem no plantel
serem emprestados”, defende o
dirigente.

Dois dias depois da festa do
Natal, os jogadores vão se apresentar ao trio técnico formado
por Juma, Tchotchó e Donaldo,
este último preparador físico. Os
três eram, durante 2021, adjuntos de Danito Nhampossa e mais
tarde de Mussá Osman, este último com continuidade em dúvida.

Em 2022, o Matchedje quer
conquistar o Campeonato Provincial da Cidade de Maputo e
atacar o Moçambola-2023. Desde 2013 que os “militares” não
marcam presença no Moçambola.
Matchedje que já foi por duas
vezes campeão nacional, em
1987 e 1990.

Mais 24 formadores em mini-ténis
Futsal retoma
em Fevereiro
AS provas de futsal em vários escalões, um pouco por
todo o país, regressam oficialmente a 3 de Fevereiro
de 2022, pouco mais de dois
anos depois da sua interrupção devido à pandemia
da Covid-19.
Segundo um comunicado da Federação Moçambicana de Futebol (FMF),
Fevereiro é o mês em que
arrancam os torneios de
abertura, provas a serem
organizadas pelas associações provinciais. Os referidos torneios de abertura
deverão prolongar-se até
24 de Abril, que é a data-li-

mite.
Os campeonatos provinciais deverão acontecer
no intervalo entre 30 de
Abril e 30 de Outubro, ou
seja, terão uma duração de
seis meses.
Posteriormente,
querendo, cada associação
poderá organizar torneios
de encerramento antes dos
campeonatos
nacionais.
Esses torneios deverão ter
lugar de 5 a 27 de Novembro.
Já os “Nacionais” têm
lugar de 10 a 18 de Dezembro, num local ainda por
definir. Entretanto, o pro-

cesso de filiação de clubes e
inscrição de atletas nas respectivas associações ainda
está muito aquém das expectativas.
Na cidade de Maputo,
por exemplo, o presidente da Associação, Amílcar
Jussub, avança que quase
todos os clubes “ainda não
se mexeram”, apesar de 15
de Janeiro ser a data definida, em Assembleia Geral
do órgão, como de abertura
das “oficinas”.
Refira-se que, devido à
pandemia, em Moçambique
não se joga futsal desde Dezembro de 2019.

A ASSOCIAÇÃO Provincial
de Ténis de Maputo (APTM)
realizou recentemente, no
pavilhão do Instituto Industrial e Comercial da
Matola, uma formação de
formadores em mini-ténis
escolar para os pontos focais nos oito distritos daquele ponto do país e respectivos associados.
Trata-se de 24 formadores, três em cada distrito, nomeadamente técnicos dos Serviços Distritais
de Juventude, Desporto e
Tecnologia e professores de
Educação Física das diferentes escolas da província
de Maputo.
É a primeira formação
desde a criação da associação, em meados deste ano,
em parceria com a Federação Moçambicana de Ténis
(FMT), contando com grande apoio da ITF, que disponibilizou material para o
efeito, nomeadamente bolas, raquetes, redes, cordas
e cones para a demarcação
de campos.
Segundo Freitas Banze, presidente da APTM, a

Acção de formação de formadores em mini-ténis havida na Matola

formação consistiu em potenciar os pontos focais dos
distritos em introdução ao
ténis para de seguida fazerem a réplica localmente.
“Felizmente todos são
professores licenciados em
Educação Física e por isso
a formação decorreu com
toda facilidade, porque estamos a falar de pessoas
entendidas na área do desporto”, destacou, salientando que os locais de intervenção serão certamente
as escolas, mas sem deixar
de lado as comunidades que
tenham campos multiuso
para a implementação do
programa.
“Esta acção é a primeira
que acontece como nosso
“cavalo de batalha”. Quando fomos eleitos dissemos
que queremos desmistificar
o ténis, levando a modalidade a toda província de
Maputo. Este é o início porque para termos o ténis em
toda província é necessário formar professores que,
por sua vez, farão a massificação no distrito”, frisou
Banze.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

ALERTA ÁFRICA CDC SOBRE ÓMICRON

Dados da África do Sul
não devem ser extrapolados

O

S dados da África do Sul que
levam a crer que a variante
Ómicron do novo coronavírus é 70% a 80% menos
agressiva do que a Delta
não deveriam ser extrapolados para
todos os países, alertou o chefe do
Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana (África
CDC) na quinta-feira.

Um estudo sul-africano publicado esta semana mostrou que pessoas
diagnosticadas com a Ómicron no
país em Outubro e Novembro têm
uma probabilidade 80% menor de
serem internadas em hospitais do
que aquelas diagnosticadas com outra variante no mesmo período.
“Deveríamos interpretar os dados da África do Sul com muita cau-

tela”, disse John Nkengasong, director do África CDC, numa conferência
de imprensa virtual. “Estamos nos
primeiros dias e a prática de saúde
pública é local”.
“Vamos tomar o cuidado de não
extrapolar o que estamos a ver na
África do Sul em todo o continente,
ou em todo o mundo”, acrescentou.
Nkengasong referiu que factores

como a idade média dos jovens da
população sul-africana podem estar
a desempenhar um papel no que está
ser observado no país e que taxas de
vacinação díspares entre países também podem estar a provocar resultados diferentes.
Dois estudos do Reino Unido
também apresentam indícios de que
o risco de hospitalização é menor

com a Ómicron, embora em grau
menor.
Um estudo do Imperial College de Londres mostrou que o risco
de hospitalizações de Ómicron é de
40% a 45% menor na comparação
com a variante Delta. Já na Escócia,
um risco de hospitalizações menor
também foi constatado numa análise
de dados iniciais.- (SWISSINFO)

ELEIÇÕES ADIADAS

O SECRETÁRIO-GERAL da
ONU, António Guterres, disse
quinta-feira ser “imperativo
que a vontade dos líbios seja
respeitada” e que se realizem
eleições, na sequência da proposta da comissão eleitoral da
Líbia em adiar as presidências,
inicialmente marcadas para
ontem. A Alta Comissão Nacional Eleitoral (HNEC) líbia
propôs na quarta-feira adiar a
eleição presidencial para 24 de
Janeiro, após um comité parlamentar ter concluído que era
“impossível” realizar o escrutínio na data prevista.
Numa declaração divulgada pelo porta-voz Farhan

Haq, Guterres assinalou que
o acto eleitoral deve “ocorrer em condições apropriadas
para encerrar pacificamente a
transição política e transferir o
poder para instituições democraticamente eleitas”.
O responsável das Nações
Unidas reconheceu ainda que
“há um compromisso permanente” da comissão eleitoral
com o processo eleitoral, que a
ONU, através da sua missão na
Líbia, deve continuar a apoiar
enquanto for liderada pelos
próprios líbios.
A nova emissária especial
da ONU para a Líbia, Stephanie
Williams, também reagiu em

comunicado ao pedido de
adiamento, apelando às instituições que “honrem e apoiem
a vontade de 2,8 milhões de
líbios que estão inscritos para
votar”.
Stephanie Williams sustentou que as actuais circunstâncias “não devem ser de forma
alguma
instrumentalizadas
para minar a estabilidade e o
progresso alcançado na Líbia
nos últimos quinze meses”.
A diplomata espera, sobretudo, “que o resultado das
eleições seja aceite por todas as
partes”, sendo este um “detalhe” difícil de concretizar devido ao confronto entre as duas

principais facções, de Trípoli e
Tobruk, que estão em combate
permanente.
A Alta Comissão Nacional
Eleitoral (HNEC) líbia destacou
em comunicado, na quarta-feira, que “o Parlamento será
responsável por adoptar medidas necessárias para resolver
os obstáculos ao processo eleitoral”.
Entre essas considerações,
a HNEC citou nomeadamente a
“legislação eleitoral inadequada no que diz respeito ao papel
da justiça nos recursos e disputas eleitorais”.
A proposta da HNEC surgiu
pouco depois de um comité

NAÇÕES UNIDAS

Guterres pede respeito à vontade do povo líbio

PELO menos 37 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas
ontem num incêndio em um barco no sul de Bangladesh, informou a polícia. O acidente ocorreu durante a madrugada nas proximidades do município rural de Jhalokati, 250 quilómetros ao sul
da capital Dacca. Cerca de 500 pessoas estavam na embarcação.
A “Obhijan 10”, um barco de três andares, “pegou fogo no meio
rio”, afirmou o chefe da polícia local, Moinul Islam. “Recuperamos
37 corpos. O balanço de mortes pode aumentar. A maioria morreu
no incêndio e outros afogados ao pular no rio”, disse. O chefe de
polícia explicou que o incêndio começou na sala de máquinas e se
propagou por toda a embarcação, que estava lotada com pessoas
que retornavam de Dacca para suas casas.

Rebeldes matam 26
pessoas na RDCongo
REBELDES suspeitos de pertencerem à Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco) mataram pelo menos 26 pessoas,
na noite de quarta-feira, no nordeste da República Democrática
do Congo (RDCongo), anunciaram na quinta-feira as autoridades.
O incidente ocorreu em Lodjo, uma cidade mineira da província
de Ituri, declarou o líder político da região, Olumba Mabilindey.
Os combatentes da Codeco aproximaram-se da cidade à noite e
surpreenderam os habitantes, que de repente ouviram tiros. De
acordo com Mabilindey, enquanto algumas vítimas foram mortas
a tiro, outras foram mortas com machetes.

Seis mortos em ataque
terrorista no Níger

Guterres diz ser imperativo que a vontade dos líbios seja respeitada

parlamentar líbio ter afirmado
que era “impossível” a realização das eleições presidenciais
na data inicialmente marcada,

Trinta e sete mortos
em incêndio

o que representa um duro golpe nos esforços internacionais
para pôr fim a uma década de
caos na Líbia. - (LUSA)

PELO menos seis agentes alfandegários, um polícia e um número
desconhecido de civis morreram na quinta-feira num ataque terrorista perpetrado por homens armados em Makalondi, no extremo oeste do Níger, na fronteira com o Burkina Faso, revelou uma
fonte de segurança.“Os assaltantes atacaram primeiro o posto de
alfândega, a cerca de quatro quilómetros da fronteira com o Burkina Faso, antes de atacar e atear fogo ao posto policial próximo. Há
um polícia desaparecido”, disse a mesma, citada pela agência noticiosa espanhola Efe. Os atacantes, que se deslocavam em motociclos e veículos, dirigiram-se para a cidade de Makalondi, onde
realizaram os ataques, acrescentou a fonte.
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AMÉRICA LATINA

AFP
EM 2021, quando os eleitores
latino-americanos foram às
urnas, enviaram uma mensagem clara para as elites governantes: “estamos fartos”.
Recentemente, no Chile,
nenhum dos partidos tradicionais de centro que governaram
o país desde o fim da ditadura
há 31 anos chegou à segunda
volta. No dia 19 de Dezembro, o
milennial e esquerdista Gabriel
Boric venceu o seu adversário
de extrema-direita, José Antonio Kast.
Em Abril, o Equador elegeu
o seu primeiro Presidente de
direita em 14 anos; em Junho,
o Peru optou por um professor
rural socialista, pouco conhecido, e, em Novembro, Honduras encerrou os 12 anos de
governo do Partido Nacional
Conservador, elegendo pela
primeira vez uma mulher na
presidência.

Nas eleições legislativas no
mês passado, os argentinos
deram um golpe no peronismo
(centro), que perdeu o controlo
do Senado pela primeira vez.
“As pessoas estão fartas do
status quo e das elites económicas e políticas tradicionais”,
afirmou à AFP o analista Michael Shifter, do “think tank”,
localizado em Washington Inter-American Dialogue.
“É, portanto, uma espécie de tendência à rejeição em
vários países: se os governos
falham, as pessoas buscam alternativas”, acrescentou.
O resultado foi uma explosão de novos partidos políticos,
fragmentação do voto e líderes
vistos como mais próximos do
povo surgindo no cenário político aparentemente “do nada”.
O Peru teve 18 candidatos
na primeira volta, um recorde
em 15 anos.
VOTAR NO “MAL MENOR”
Também houve uma ten-

REUTERS

Fartos de “mais do mesmo” eleitores exigem mudança

Gabriel Boric venceu as eleições de 19 de Dezembro no Chile

dência de eleições acirradas
entre candidatos de posições
opostas, já que eleitores moderados dividem o seu apoio
entre os candidatos de centro,
deixando na disputa os rivais
ferrenhos, como aconteceu no
Chile, no Peru e no Equador.
Com o aumento da apatia
e da alienação, mais eleitores
emitem votos de protesto.
No Chile, um país com uma

alta taxa de abstenção, muitos eleitores disseram à AFP,
por exemplo, que votariam no
“mal menor”.
“Não acredito que isso tenha muito a ver com ideologia”, afirmou o analista político
Patricio Navia, da Universidade
de Nova Iorque, em entrevista
à AFP, referindo-se à tendência
do voto.
“Vimos isso desde 2020.

Desde que começou a pandemia, todos os titulares, governos, partidos ou coligações
perderam as eleições na América Latina”, acrescentou.
As razões são múltiplas.
A crise económica, uma
carga crescente em muitos
países da América Latina, piorou desde 2020 devido à pandemia e à perda de negócios
como resultado do confinamento na região mais desigual
do mundo.
“Quando as condições económicas eram positivas, todos os presidentes da América
Latina eram populares, tanto
presidentes da direita quanto
da esquerda”, explicou Navia.
Durante o boom das commodities e de produtos básicos,
de 2003 a 2013, a classe média
na América Latina cresceu rapidamente, e havia expectativas de que a tendência persistiria. Mas aconteceu o contrário.
“MAIS DO MESMO”

“O povo está cansado dos
partidos políticos tradicionais
porque não cumprem as promessas eleitorais e que são
‘mais do mesmo’”, disse à
AFP María Jaraquemada, do
Instituto Internacional para
a Democracia e a Assistência
Eleitoral.
E são susceptíveis às mensagens cada vez mais populistas que “oferecem algo contra
as elites, diferente do que foi
feito antes”, destacou a especialista.“Na política moderna,
em cada país, é a voz mais radical que conduz o debate, e as
redes sociais amplificam essas
vozes”, acrescentou Shifter.
“Antes havia um tempo
em que as pessoas votavam em
alguém, porque acreditavam
nele”, disse o analista.
Agora “há mais e mais processos eleitorais que são decididos em termos do menor
entre dois males, assim como
mais votos negativos. E isso é

uma grande mudança”, completou.
Essa mistura de polarização
do voto e do descontentamento prevê um futuro volátil, de
acordo com os analistas.
“A situação económica provavelmente vai piorar
nos próximos anos em vez de
melhorar, portanto, o descontentamento continuará. O
melhor indicador do descontentamento social é uma má
condição económica”, explicou Navia. “Suponho que a
advertência para os líderes da
América Latina é que, a menos
que as condições económicas
melhorem, eles permanecerão
bastante impopulares”.
Para Shifter, os próximos
anos serão “muito agitados”.
“Em parte, os líderes não
têm calibre para solucionar esses problemas, mas também é
porque os problemas são muito
piores e difíceis de resolver”,
frisou.

Próximo ano um novo presidente será eleito na Colômbia
e no Brasil, onde a tendência
parece continuar.
O conservador colombiano
Iván Duque tornou-se o Presidente mais impopular num
ano marcado pela insatisfação
social e por uma violenta repressão policial que gerou críticas a nível internacional.
O esquerdista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro lidera as
pesquisas.
No Brasil, o Presidente Jair
Bolsonaro também é muito
impopular, em meio a uma
recessão económica e a passos em falso na sua política de
resposta à Covid-19. Segundo
pesquisas, o antigo Presidente
Lula da Silva prepara o seu retorno.
“Isso não significa que
exista um entusiasmo por Lula.
Na verdade, trata-se de uma
rejeição a Bolsonaro”, afirmou
Shifter.
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