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FRONTEIRA DE RESSANO GARCIA

Governo avalia projecto
de paragem única

ARQUIVO

O

GOVERNO está a discutir uma proposta de soluções para
viabilizar o projecto
de paragem única na
fronteira de Ressano Garcia, na
província de Maputo.
Um dos grandes constrangimentos até aqui identificados são os congestionamentos que se registam na
circulação de camiões, o que
dificulta a movimentação
de pessoas e bens entre Moçambique e a África do Sul.
Acredita-se que o projecto de paragem única possa
flexibilizar a circulação dos
automobilistas e respectivos
passageiros, contribuindo,
também, para facilitar a recepção e manuseamento de
mercadorias, bem como dinamizar o desenvolvimento
e crescimento económico
em Moçambique e na África
do Sul.
Para efeito, o Comité Nacional de Facilitação
de Comércio (CNFC), que
tem a responsabilidade de
assegurar o cumprimento
das obrigações do país relativamente ao Acordo de
Facilitação do Comércio,
esteve reunido há dias na
sua segunda sessão ordinária, tendo como pontos de
agenda a apreciação, decisão e acompanhamento das
barreiras não tarifárias ao
comércio na SADC.
O projecto de monitoria

AFIRMA PR

Próximo ano decisivo
no combate ao terrorismo
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, disse ontem que o próximo ano é decisivo no combate ao terrorismo que desde
Outubro de 2017 afecta a região norte do
país.
Falando na qualidade de Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança
(FDS), durante visita a um quartel militar no distrito de Mueda, em Cabo Delgado, Filipe Nyusi encorajou os militares
a continuarem a combater os terroristas
sem tréguas, uma vez que já se sabe onde
muitos se encontram escondidos, depois
de escorraçados de várias zonas dos distritos de Palma, Quissanga, Muidumbe e
Macomia.
Filipe Nyusi exigiu a captura ou eliminação física dos líderes terroristas que
se encontram agora em debandada na

Projectos de auto-emprego
para 800 mil deslocados

Paragem única visa flexibilizar a circulação dos automobilistas na fronteira

de facilitação do comércio
apoiado pelo Banco Mundial; o apoio estratégico
para a facilitação da actividade comercial, através das
iniciativas SPEED/USAID,
bem como a conectividade da África Austral, foram
igualmente discutidos no
encontro.

Os presentes também
fizeram balanço das actividades da Comissão Técnica
de Facilitação do Comércio e
aprovaram o plano temático
e o calendário operacional
para o próximo ano.
O Comité Nacional de
Facilitação de Comércio tem
na sua estrutura como um

dos órgãos de direcção estratégica a Comissão Directiva, presidida pelo ministro da Indústria, integrando
ainda a presidente da Autoridade Tributária, presidente da CTA, Direcção Nacional do Comércio Externo,
esta última como presidente
da Comissão Técnica.

Na última sessão, participaram igualmente quadros dos ministérios dos
Transportes e Comunicações, Indústria e Comércio,
Interior e parceiros de cooperação.
Importa realçar que o
órgão se reúne duas vezes ao
ano.

A AGÊNCIA de Desenvolvimento Integrado do
Norte (ADIN) quer promover projectos de auto-emprego para beneficiar
directa ou indirectamente
mais de 800 mil deslocados devido ao conflito
armado no norte do país,
anunciou a entidade.
A iniciativa será desenvolvida em parceria
com o Instituto para a
Promoção das Pequenas
e Médias Empresas (IPEME), entidade com a qual
ADIN assinou um memorando esta semana que
prevê investimentos para
garantir meios de subsistência aos afectados

Covid-19 faz 12 óbitos
vid-19 refere que os 3624
casos positivos resultam de
8790 amostras testadas entre terça-feira e ontem em
laboratórios públicos (6786)
e privados (2004) em todo o
país.
Dos recentes contaminados, a cidade de Maputo
registou 726 casos, província de Maputo 630, Gaza
com 604 e Sofala com 290
positivos. Há ainda 249 infectados de Inhambane, 222
de Manica e 200 da província da Zambézia.
Os dados da Saúde mostram que a maioria dos novos casos positivos está na
faixa etária dos 25 aos 34 e
destaca ainda a infecção de
476 crianças dos zero aos 14
anos e 410 adultos e idosos
com idade igual ou superior
a 50 anos.
Com estes positivos, su-

biu para 179.272 o cumulativo desde que o país confirmou o primeiro episódio,
em Março de 2020, e dos
casos activos fixou-se em
23.549.
De acordo com o MISAU, nas últimas 24 horas,
64 doentes foram internados devido à Covid-19, das
quais 34 na cidade de Maputo, sete em Sofala, cinco
em Manica e igual número
em Gaza. Foram igualmente
hospitalizados pacientes na
província de Cabo Delgado e Zambézia, com quatro
para cada, três em Inhambane e dois no Niassa.
No período em referência, 20 enfermos receberam
alta, sendo nove na cidade
de Maputo, sete em Gaza,
dois no Niassa e igual número em Cabo Delgado.
Assim, subiu para 158

pela violência armada em
Cabo Delgado.
O objetivo é “facilitar
a cooperação, intercâmbio e colaboração entre a
ADIN e o IPEME na prestação de serviços de promoção e desenvolvimento
de negócios das micro,
pequenas e médias empresas na região norte de
Moçambique”, disse o
presidente da ADIN, Armindo Ngunga, citado
pela Agência de Informação de Moçambique
(AIM).
“Queremos que boa
parte dos abrangidos tenha
capacidade
para
conceber projectos para
mobilização conjunta de
recursos para desenvolver
negócios”, acrescentou.
A ADIN foi criada em
Março de 2020 pelo Conselho de Ministros para a
promoção de acções de
carácter multiforme visando ao desenvolvimento socioeconómico das
províncias de Cabo Del-

gado, Niassa e Nampula.
Entre os seus objectivos, a agência, que conta
também com o apoio do
Banco Mundial, promove
oportunidades nas regiões
afectadas pela violência
armada.
A província de Cabo
Delgado é rica em gás natural, mas é aterrorizada
desde 2017 por grupos armados.
O conflito já provocou
mais de 3100 mortes, segundo o projecto de registo de conflitos ACLED,
e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as
autoridades moçambicanas.
Desde
Julho,
uma
ofensiva das tropas governamentais com o apoio do
Ruanda, a que se juntou
depois a Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitiu aumentar a segurança,
recuperando várias zonas
onde havia presença de
terroristas.

PUBLICIDADE

ARQUIVO

DOZE pessoas perderam a
vida por Covid-19, enquanto 3624 acusaram positivo
e 64 foram internadas por
complicações ligadas a esta
doença em todo o país,
anunciou ontem o Ministério da Saúde (MISAU).
Em comunicado, a Saúde explica que as mortes
ocorreram entre os dias 22
e ontem, sendo oito na cidade de Maputo, duas na
província de Gaza, uma
em Inhambane e outra em
Sofala, subindo assim para
1988 o total de óbitos por
Covid-19 no país. Os mortos são indivíduos com idades entre os 22 e 75 anos,
sete dos quais do sexo masculino e cinco do sexo feminino.
O documento do MISAU
que actualiza a informação
relativa à evolução da Co-

sequência do aperto do cerco pelas FDS,
contingentes do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC). Para Nyusi, não há tempo a perder na perseguição aos terroristas.
Nyusi exemplificou que a “cobra não
morre pela cauda, mas sim pela cabeça”,
encorajando as Forças de Defesa e Segurança a apertarem o cerco aos grupos armados.
O Presidente da República disse na
ocasião que o regresso da população às
zonas de origem depende fundamentalmente do trabalho que está a ser realizado
pelo exército.
Filipe Nyusi aproveitou a quadra festiva para se deslocar ao quartel para dar
força aos jovens que combatem os terroristas.

Nas últimas 24 horas, 64 doentes foram internados devido à Covid-19

o número de doentes com
complicações ligadas à Covid-19 e que actualmente
lutam pela vida nos centros
de tratamento desta enfer-

midade.
Ainda segundo o MISAU,
o país registou ontem mais
705 recuperados da infecção pelo novo coronavírus,

dos quais 495 na província
de Maputo, 179 em Gaza e
31 em Tete, o que eleva para
153.731 o total de curados
no país.

BREVES

Província de Maputo promove
áreas para investimentos
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Malawianos em situação
ilegal retidos em Gaza
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

Tolerância
de ponto amanhã

Chuvas moderadas
a fortes no fim do dia

A MINISTRA do Trabalho e Segurança Social,
Margarida Talapa, concede tolerância de ponto a
todos os trabalhadores e funcionários públicos a
partir do meio dia de amanhã, por ocasião da celebração do ano novo. Uma nota do Ministério do
Trabalho e Segurança Social indica que a tolerância não abrange os trabalhadores cuja natureza da
actividade não permite interrupção no interesse
público. A ministra apela ainda ao cumprimento
escrupuloso das medidas de prevenção da Covid-19 durante as festividades.

O INSITUTO Nacional de Meteorologia prevê
chuvas moderadas a fortes (30 a 50 milímetros em 24 horas), localmente fortes (mais de
50 milímetros), acompanhadas de trovoadas
e ventos fortes com rajadas no final do dia de
hoje em 19 distritos das províncias de Maputo
e Gaza. O sistema irá afectar progressivamente
as províncias de Inhambane, Sofala e Manica,
com chuvas que poderão ocorrer em regime
moderado a forte, acompanhadas de trovoadas.
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Atingida produção
recorde do algodão caroço

A produção de algodão alicia cada vez mais agricultores no Niassa

A

PROVÍNCIA do Niassa ocupou a primeira posição entre as
produtoras
regiões
do algodão caroço
no país na última campanha
agrícola, ao alcançar 18,5 mil
toneladas do produto. Os resultados finais foram divulgados recentemente na cidade
de Cuamba.
O descaroçamento dos
18,5 mil toneladas de algodão
caroço vai resultar no apuramento de cerca de sete mil
toneladas de fibra do chamado “ouro branco”, sendo que
a sua colocação no mercado
internacional pode permitir
o encaixe de 796 milhões de
meticais de receita bruta para
a empresa fomentadora desta
cultura de rendimento, a Sociedade Algodoeira do Niassa
(SAN).
A SAN, baseada no distrito de Cuamba, considerado
a capital do algodão, promove o fomento desta cultura
também nos distritos de Mecanhelas, Mandimba, Maúa,
Metarica, Nipepe, Majune e
Marrupa.
Na última safra, a empresa
fomentou a produção de algodão na província de Nampula, precisamente nos distritos
de Ribáuè e Lalaua, e no total
contou com colaboração de

cerca de 36 mil produtores do
sector familiar.
Soubemos que a SAN investiu nas actividades de campo previstas para a campanha
agrícola 2020/21 um total de
51,5 milhões de meticais e
conseguiu recuperar cerca de
90 por cento desse valor.
A empresa garante que vai
recuperar ao longo da próxima
campanha agrícola do algodão
os remanescentes cerca de dez
por cento, pois o relacionamento entre os produtores e a
SAN é considerado excelente.
O regulamento do fomento do algodão prevê que a empresa fomentadora deve, entre
outras obrigações, garantir a
alocação de vários insumos aos
produtores do sector familiar,
com destque para sementes,
equipamentos e respectivas
pilhas para o tratamento das
pragas e doenças que afectam
o produto ainda em campo e
sacaria para o ensacamento no
decurso da colheita para posterior encaminhamento aos
mercados de comercialização.

NOVA VARIEDADE
RESPONSÁVEL PELO
SUCESSO DA SAFRA
A utilização de novas variedades de semente de algodão,
em particular a CIMZAN 2, foi

A comercialização tem estado a dar retorno aos camponeses

determinante para a conquista
do lugar cimeiro entre os produtores desta cultura de rendimento, nomeadamente Nampula, Cabo Delgado, Zambézia
e Sofala.
A CIMZAN 2 foi desenvolvida com sucesso pela equipa
de pesquisadores afectos ao
centro de investigação do algodão localizado no posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta, província de
Nampula.
O lançamento da semente
no Niassa foi feito pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, na localidade de Tetereane, em Cuamba, na abertura
da campanha agrária 2020/21.
Os níveis de rendimento
desta variedade são tidos como
significativos. Nos distritos do
Niassa onde foi usada a CIMZAN 2, foram colhidos em média 702 quilogramas por hectare. Por produtor, o rendimento
foi de 525 quilogramas por
hectare.
O director-geral da SAN,
Manuel Delgado, garante que
se vai massificar o uso da semente CIMZAN 2, o que vai incrementar cada vez mais o volume de colheitas nas próximas
campanhas, podendo Niassa
consolidar a posição conquistada na última safra.
Jacinto Chicuava, supervi-

sor técnico da SAN, disse que
a campanha agrícola 2021/22,
cujo lançamento ocorreu recentemente, será caracterizada
pelo uso massivo das sementes das variedades CINZAM 1
e 2, incluindo Albar, pelo seu
potencial produtivo e adaptabilidade às condições agro-climáticas.
Salientou que com o uso
destas variedades a empresa se
coloca em posição privilegiada
quanto ao alcance da meta de
20 mil toneladas de algodão-caroço na safra em curso. “Já
distribuímos os insumos aos
produtores nos distritos onde
fazemos o fomento e decorre a
sensibilização para lançarem as
sementes depois que se registarem as primeiras as chuvas,
esperadas nos finais do mês em
curso, de acordo com a previsão pluviométrica sazonal”,
acrescentou Jacinto Chicuava.

Governo praticado na campanha de comercialização
recentemente finda, de 25
meticais o quilograma.
José Domingos, presidente da agremiação, salientou, na cerimónia de divulgação dos resultados da
campanha agrícola do algodão pela SAN, que o preço
de algodão caroço em vigor
é atractivo e muitos produ-

tores se sentirão atraídos a
manter-se na actividade.
As culturas de soja, gergelim e feijões têm estado a valorizar-se cada vez
mais nos últimos tempos
no mercado, mas José Domingos destaca a importância que o algodão tem
nas finanças das famílias
produtores e acredita na
possibilidade do aumento

do número de famílias praticantes do chamado “ouro
branco” um pouco pelas
províncias que cultivam o
produto.
A governadora do Niassa, Judite Massengele, que
testemunhou o evento em
Cuamba, desafiou o sector
da Agricultura a mobilizar
os produtores para aumentarem as áreas de cultivo e

PRODUTORES PEDEM
MANUTENÇÃO DO PREÇO
O Fórum Nacional de Produtores de Algodão (FONPA) considera que o aumento
da produção nas próximas
campanhas, um desejo das
empresas
fomentadoras,
depende muito da manutenção do preço fixado pelo

a diversificarem as culturas.
Judite Massengele disse
que o discurso dos técnicos que estarão envolvidos
na mobilização e sensibilização para o aumento das
áreas e diversificação de
culturas deve centrar-se na
necessidade de priorizar,
entre outras culturas, o algodão.
Por seu turno, o secretário de Estado no Niassa,
Dinis Vilanculos, que entregou uma motorizada
nova, um pacote tecnológico completo como prémio para o melhor produtor
de algodão da última safra
agrícola, garantiu que o
Governo vai manter o preço
de comercialização do produto na campanha de compra do presente ano.
Antes de entregar o prémio ao produtor Serafim Zacarias, que produziu cerca de
22 toneladas nos seus campos
localizados no posto administrativo de Etatara, Dinis Vilanculos disse que o Governo
central está comprometido
em melhorar o nível de qualidade de vida dos produtores
da cultura do algodão, em particular, e das comunidades,
em geral, pelo que vai fazer
esforços para manter o preço
actual de comercialização do
chamado “ouro branco”.

Fábrica de óleo alimentar
inicia produção em breve

Inicia em Janeiro o ensaio da produção de óleo alimentar

ESTÁ previsto para dentro de dias o arranque, em fase experimental, da produção
de óleo alimentar refinado no distrito de
Cuamba, depois da conclusão, recentemente, da construção.
Manuel Delgado, director-geral da
Sociedade Algodoeira do Niassa (SAN),
firma do grupo João Ferreira dos Santos,
disse recentemente na cidade de Cuamba que especialistas de nacionalidade indiana chegam nos próximos dias àquela
cidade para iniciar os testes do equipamento de processamento e refinação do
óleo à base da semente de algodão e grão
de soja.
O projecto de construção de uma fábrica de refinação de óleo alimentar em
Cuamba foi desenhado pela SAN, com
um custo total avaliado em cerca de 2,5
milhões de dólares norte-americanos de-

sembolsados pelo Banco Mundial e geridos
pelo Governo através do Gabinete do Vale
do Zambeze.
O empreendimento, que segundo previsões vai empregar cem trabalhadores,
a maioria do distrito de Cuamba, foi implantado para processar por dia cerca de 25
toneladas de semente de algodão e grão de
soja. Na primeira fase, a produção será fornecida aos mercados local e regional.
O projecto da fábrica de óleo alimentar,
que visa agregar valor à cadeia de produção
de algodão, cujos volumes de colheita têm
vindo a registar incrementos assinaláveis,
incluiu o fomento da cultura de soja, o que
visa assegurar a disponibilidade de matéria-prima para o funcionamento da indústria oito meses por ano.
A entrada em funcionamento da fábrica vai reforçar as relações entre a SAN

e os produtores de algodão no fomento
do chamado “ouro branco” em Cuamba,
Mandimba, Maúa, Marrupa, Mecanhelas,
Metarica e Nipepe
“Julgo que é gratificante para os produtores ter à mesa alimentos preparados à
base do óleo extraído da semente de algodão e grão de soja que produzem nos seus
campos”, ajuntou Manuel Delgado, garantindo que o óleo será embalado em recipientes a partir de cem mililitros, tendo em
conta as capacidades financeiras de todos
os consumidores.
A entrada em funcionamento da fábrica poderá galvanizar a produção de suínos,
numa altura em que a procura da carne
desta espécie significativa. É que haverá
aumento da disponibilidade de bagaço de
semente de algodão e grão de soja, para
além do farelo de milho e vegetais.
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Tendência crescente
de venda e uso abusivo
de objectos pirotécnicos
O SERVIÇO Nacional de Salvação Pública (SENSAP) está
preocupado com a tendência
crescente de comercialização
e uso abusivo de objectos pirotécnicos na presente quadra
festiva, uma vez tratar-se de
materiais que podem ser fatais.
No Natal, o SENSAP registou um caso de incêndio de
grande proporção numa residência, na cidade de Maputo,
provocado por objectos pirotécnicos manuseados por menores de idade.
“O SENSAP acompanha,
com alguma preocupação, a
comercialização de objectos
pirotécnicos. Sobre a matéria
temos a dizer que o período
autorizado por lei para a sua
utilização é de 10 minutos antes e igual período depois da

Tabela a vigorar em algumas rotas na capital

meia-noite, das 23.50 à 00.10
hora”, disse Leonildo Pelembe,
porta-voz da instituição.
Citado pela AIM, Pelembe
afirmou ser importante que os
pais e encarregados de educação supervisionem os menores
para que não adquiram estes
objectos sem informação bastante sobre os mesmos.
Exortou aos adultos para
que não usem objectos pirotécnicos sob efeito de álcool e
em locais com aglomeração de
pessoas, viaturas, residências,
postes de iluminação pública,
entre outros.
Disse tratar-se de lugares
onde podem facilmente surgir
incêndios com graves consequências.
Advertiu que todo o cidadão que for encontrado a

utilizar estes objectos fora do
período estabelecido por lei
pode incorrer a sanções de
fórum civil ou criminal em virtude da gravidade da situação.
Pelembe entende que o cumprimento do período estabelecido por lei para o manuseio
destes materiais ajudará, igualmente, as Forças de Defesa e
Segurança (FDS) a controlar
intenções criminosas.
Para a festa do fim do ano, o
SENSAP apela à cautela não só
no que diz respeito aos objectos
pirotécnicos, como também
no uso de piscinas.
“Apelamos ao bom senso
de todos nesse aspecto e caso
se façam às piscinas evitem
consumir bebidas alcoólicas e
depois fazerem mergulhos”,
recordou.

Novas tarifas de transporte
Emissão de DUAT
a partir de 2 de Janeiro

N

OVAS tarifas de transporte entram em vigor
a partir de domingo, 2
de Janeiro, na região
do Grande Maputo,
com um reajuste que varia
de dois a três meticais, dependendo da distância.
O anúncio foi feito ontem pelo Presidente do
Conselho de Administração
da Agência Metropolitana
de Transportes de Maputo (AMT), António Matos,
para quem a medida resulta do acordo firmado entre
a Federação Moçambicana

das Associações dos Transportadores
Rodoviários
(FEMATRO) e o Governo.
Do centro da cidade (da
baixa ou Museu) para Zimpeto, a título de exemplo, a nova tarifa passará
de 12 para 15 meticais, para
Nkhobe, de 15 para 18 meticais, e Boane, de 22 para 24
meticais.
O presidente da AMT
explicou que as tarifas de
transporte deviam ser actualizadas anualmente, o
que não acontece há cerca
de cinco anos.

Acrescentou que é por
este motivo que as actuais
tarifas não estão a gerar
rendimentos
suficientes
para suportar os custos de
operação.
“A variação da taxa de
câmbio também afecta o
sector, visto que a importação de equipamentos para a
manutenção de autocarros
requer moeda estrangeira”,
disse.
Indicou que a agência está a produzir bilhetes
electrónicos para os grupos mais vulneráveis, como

pessoas com deficiência,
idosos, estudantes e combatentes que terão tarifas
especiais.
Por sua vez, o presidente
da FEMATRO, Castigo Nhamane, afirmou que mesmo
sabendo que as novas tarifas
não irão satisfazer os custos
operacionais, a associação
irá a respeitar o acordo firmado.
“Apelamos aos munícipes
que
denunciem
qualquer tentativa de manipulação das tarifas”,
exortou.
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CIDADE DE MAPUTO

mais célere em Maputo

AS vereações dos distritos municipais da cidade de Maputo vão passar, em breve, a emitir Títulos de
Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), visando flexibilizar a regularização de terrenos.
Segundo o vereador do pelouro de Ordenamento Territorial e Urbanização no Conselho Municipal de Maputo, Silva Magaia, a medida visa também estancar disputas que se verificam, com
maior incidência, nos distritos municipais da KaTembe e KaNyaka.
O problema não só constrange os munícipes envolvidos, como também retarda o desenvolvimento dos bairros.
Para melhorar os serviços de regularização de terra, o Conselho Municipal de Maputo (CMM)
está a implementar a descentralização de competências, uma vez que os pedidos de emissão de
DUAT eram submetidos apenas na Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Urbanização.
O vereador indicou que a descentralização dos processos implica a digitalização da informação
para reduzir o contacto entre os funcionários e os requerentes.
“Estamos num processo de criação de capacidade, em cada distrito municipal, para que os pedidos de emissão de DUAT e regularização de construção não sejam feitos apenas no centro da cidade”, disse.

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

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

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

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

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

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

QUAIS SÃO AS CAUSAS DA INFLAÇÃO?
A inﬂação do lado da procura é causada pelo aumento da quantidade de dinheiro
que circula na economia. Acontece quando as pessoas passam a ter mais dinheiro
em suas mãos – graças ao aumento dos salários, empréstimos mais acessíveis ou
aumento dos gastos do Governo - e passam procurar uma maior quantidade de
bens e serviços, em relação à quantidade produzida ou oferecida pelas empresas.
Neste caso, os vendedores são estimulados a aumentar os preços para ganhar mais
dinheiro.
A inﬂação do lado da oferta ou produção é causada por duas razões: Por um lado,
pelo aumento dos custos de produção, como combustíveis, energia, água e outras
matérias-primas que entram no processo de produção. Nestes casos, as empresas
repassam o aumento dos custos para o preço dos produtos ﬁnais para não perderem
dinheiro.

Quais são as causas da inﬂação?
A inﬂação ocorre quando a procura por bens e serviços aumenta mais do que a
oferta ou produção, ou seja, quando há um desequilíbrio entre a procura e
oferta desses bens e serviços.

Por outro lado, a ocorrência de desastres naturais como cheias ou secas, pode
resultar na redução da produção, num contexto em que a procura por esses bens e
serviços mantém-se, pressionando, assim, o aumento dos preços de tais bens e
serviços.

Esse desequilíbrio pode ser causado pelo aumento da procura de bens e
serviços ou pela redução da produção ou oferta desses bens e serviços.

Independentemente da inﬂação ser causada por factores do lado da procura ou da
oferta, ela aumenta o custo de vida e provoca outros danos à economia.

“Economia para Todos”
11116
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Produção global cresce
4.4 por cento em Sofala

A

PRODUÇÃO global na
província de Sofala
registou um crescimento 4.4 por cento
durante o ano prestes
a findar, comparativamente a
2020, segundo deu a conhecer
a secretária do Estado, Stella
Zeca, num informe sobre as
realizações do período em
análise.
Na ocasião, Stella Zeca
explicou que a produção de
2021, atingiu 54.570.750.80
mil meticais de um plano anual de 64.661.181.97
mil meticais contra os
52.294.041.70 meticais do
ano transacto.
A dirigente esclareceu
que os ramos de actividades
que mais contribuíram para
este crescimento foram a
agricultura, produção animal, caça e florestas com
49.9 por cento, serviços de
transporte e armazenagem
com 21 por cento, indústria
transformadora com 15.2
por cento e pesca e aquacultura com 10.2 por cento.
Zeca revelou que, no
mesmo período, foi co-

Stella Zeca, secretária do Estado em Sofala

brada uma receita de
17.978.794.90 mil meticais
o que representa uma rea-

lização acima de 100 por
cento e um crescimento
de 17.6 por cento, com-

parativamente a igual período de 2020, altura em
que a cobrança atingiu
15.292.631.49 mil meticais.
Referindo-se às exportações, a secretária do Estado fez saber que atingiram
489.66 milhões de dólares de um plano de 438.40
o que corresponde a uma
realização acima de 100 por
cento e um crescimento
de 44.4 por cento em 2020
que foi de 339.05 milhões
de dólares. Os produtos
mais exportados são as
hortícolas e leguminosas
com 8.8 por cento, adubos
e fertilizantes com seis por
cento e camarão com 4.7
por cento.
A governante revelou
ainda que a província de
Sofala importou produtos
diversos no valor de 951.36
milhões de dólares de um
plano de 649.68 o correspondente a uma realização
acima de 100 por cento e
um crescimento de 44.9
por cento quando comparado a igual período de
2020 que foi de 656.56 mi-

lhões de dólares.
Os produtos mais importados foram combustíveis e óleos (22.7 por cento), arroz (10 por cento) e
máquinas e aparelhos (7.9
por cento).
Segundo Stella Zeca revelou que o valor total de
investimento em Sofala foi
de cerca de 147.90 milhões
de dólares, sendo que o
volume do investimento directo estrangeiro situou-se em 43.29 milhões
de dólares e o nacional em
14.97.
A República Popular da
China foi o maior investidor com cerca de 6.55 milhões de dólares.
A secretária do Estado
disse que durante o ano,
foram submetidos e autorizados 33 projectos de
investimento de um plano
de 30 o que equivale a uma
realização acima de 100 por
cento e um crescimento de
6.5 por cento comparativamente a igual período de
2020 altura em que foram
aprovados 31 projectos.

Maputo lança marca
para promover investimento

Quinta-feira, 30 de Dezembro de 2021
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BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :29/12/2021
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,21

64,47

63,21

64,47

63,21

64,47

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

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

portuguesa, Maguiguana Cossa.
Referiu, igualmente, que
o lançamento da marca da
província de Maputo, era a
indicação de que a província
é o lugar certo para ser, estar
e investir, não só pelas potencialidades existentes, mas pelas oportunidades concretas,
disponibilidade de mercado e
de corredores de desenvolvimento.
O Governante prosseguiu
afirmando que para além de
fazer parte dos três destinos
turísticos nacionais, a Província de Maputo tem várias
potencialidades desde a agri-

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 29.12.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
29 de dezembro de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
7
150.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
12,051.10
10.25%

Taxa(a)
16.25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
1,761.00
Taxa Média Ponderada
13.36%
Data última colocação
29-dez-21
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
Data última colocação
n.a
19,556.00
BT em Carteira
13.35%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.35%

182 dias
1,059.00
13.38%
29-dez-21
1,057.00
13.38%
20-dez-21
17,299.00
13.38%
13.37%

364 dias
200.00
13.40%
29-dez-21
121.00
13.40%
20-dez-21
103,310.00
13.29%
13.39%

Total/Média
3,020.00
13.37%
29-dez-21
1,178.00
13.38%
20-dez-21
140,165.00
13.31%
13.37%

63 dias

Total / Média

3,301.20
13.25%
8-dez-21

53,816.01
13.27%
29-dez-21

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

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

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

O GOVERNO da Província de
Maputo anunciou ter lançado esta semana, no recinto da
“Folha”, cidade da Matola, a
marca local que visa a promoção desta região como gloriosa, terra de infinitas oportunidades, sobretudo como
destino para o investimento.
Júlio Parruque, governador da
província, ao lançar solenemente a marca explicou que
aquele era o momento mais
alto e sublime da “1.ª Gala
Provincial Maguiguana”, assim baptizada em memória e
homenagem ao emblemático
e grande líder de resistência
contra a ocupação colonial

63,83

(b)

Valor

Taxa

Data da última venda

NO MERCADO SECUNDÁRIO

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
88.00
88.00
Taxa Méd. Pond.
13.00%
13.00%
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

53,816.01
13.27%
29-dez-21

5,471.21
13.36%
22-dez-21

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

cultura, indústria, turismo,
habitação, logística, água,
energia, pecuária e processamento agro-industrial.
“É assim, que a nossa
província irá contribuir para
o cumprimento da agenda de
governação nacional e com os
objectivos do desenvolvimento sustentável”, vaticinou. Por
isso “com a nossa marca pretendemos atrair investimento,
proporcionando um ambiente
adequado para o desenvolvimento e virado para o crescimento económico centrado
no Homem, tendo como referência o posto administrativo”
- concluiu.

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

134,969.60
5,195.40

6-nov-17

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

Data da última compra

11-out-16

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

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

Total / Média

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

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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

13.25%
13.30%
5.30%

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

18.60%

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

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

Biden anula interdição
de viagens de Moçambique
MOÇAMBIQUE figura na lista de oito países da África Austral, cujas limitações de viagens para os Estados
Unidos da América (EUA), devido à variante Ómicron
da Covid-19, foram anuladas, na terça-feira última,
pelo Presidente norte-americano, Joe Biden.
O anúncio da anulação, que entra em vigor na sexta-feira, foi feito passado um mês sobre a proibição de
voos provenientes da África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia e Zimbabwe.
“As restrições de viagens não são mais necessárias
para proteger a saúde pública”, disse o Presidente Biden
no decreto que anula a suspensão de voos.
As restrições impediam a entrada nos EUA de viajantes, desde que não fossem norte-americanos, que
tivessem permanecido durante os 14 dias anteriores à
viagem naqueles oito países.

A medida foi duramente criticada, até mesmo pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), por “penalizar”
os países africanos após a detecção da nova variante da
Covid-19.
Além dos EUA, vários países europeus e o resto do
mundo tomaram medidas semelhantes para tentar
conter a expansão da variante Ómicron.
O primeiro caso de Ómicron nos Estados Unidos foi
confirmado na Califórnia a 1 de Dezembro e, desde então, a variante espalhou-se pelo país.
No início deste mês, o principal epidemiologista do
Governo norte-americano, Anthony Fauci, disse esperar que os Estados Unidos revissem as restrições de viagem da África Austral dentro de “um período de tempo
razoável”.
Desde a semana passada que a variante Ómicron é

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, 29 de Dezembro de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

a mais contagiosa nos Estados Unidos, segundo dados
do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC,
em inglês).
A Covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.
A doença respiratória é provocada pelo coronavírus
SARS-CoV-2, detectado no final de 2019, e actualmente
com variantes identificadas em vários países.
A Ómicron considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detectada na África
Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas emitiram o alerta, a 24 de Novembro, foram
notificadas infecções em pelo menos 110 países, sendo
dominante em Portugal.

ÁFRICA DO SUL

pela Bloomberg preveem
que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 4,9% em
2021, em comparação com
uma estimativa anterior de
5,1%. Espera-se agora que
a economia mais industrializada da África cresça 2%
no próximo ano e 2,1% em
2023.

As revisões vêm depois
que mais de 90 países impuseram proibições de viagens à África do Sul antes
de sua temporada de férias
de Verão após a descoberta
da Ómicron e depois que a
produção caiu mais do que
o esperado no terceiro trimestre.

Antes do início da nova
pressão, o governo e o banco central previam que a
economia cresceria 5,1%
e 5,2%, respectivamente,
neste ano.
A evolução da pandemia
e as restrições em curso no
fornecimento de electricidade continuam a ser riscos

PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

3,99
5,38
3,99
1,45
3,80

4,07
5,49
4,07
1,48
3,88

4,03
5,44
4,03
1,47
3,84

549,76
78,27
27,48
167,20

560,72
79,83
28,03
170,53

555,24
79,05
27,76
168,86

11,20
49,28
9,92
9,93
9,60
84,85
7,15
6,96
68,80
71,39

11,42
50,27
10,12
10,13
9,79
86,54
7,29
7,10
70,17
72,81

11,31
49,78
10,02
10,03
9,70
85,70
7,22
7,03
69,49
72,10

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

para as perspectivas.
No que diz respeito ao
progresso em algumas reformas estruturais há muito
esperadas, o ministro das
Finanças, Enoch Godongwana, disse que o governo
tem como meta até meados
de Fevereiro, para impulsionar a produção do novo ano.

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

Quarta vaga da Covid-19
ameaça estagnar economia
A RECUPERAÇÃO da África do Sul de sua contração
económica mais profunda
em quase três décadas corre o risco de estagnar devido
às consequências da quarta
onda de infecções por coronavírus causadas pela variante Ómicron.
Economistas
ouvidos

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 187/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 29 Dezembro
de 2021

3. OUTRAS INFORMAÇÕES
1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.793,69000
Venda.............. 1.794,29000

3,2500000
0,3432500

%
%

Maputo, 30.12.2021
(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.
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DOSE ÚNICA DA VACINA DA JOHNSON&JOHNSON

Fraca afluência
de grupos prioritários

A

FRACA afluência de
pessoas com idades
compreendidas entre
18 e 30 anos marcou as
primeiras duas semanas da administração da dose
única da vacina contra a Covid-19, Johnson &Johnson, na
cidade da Beira.
De acordo com o médico-chefe da cidade, Manuel Seco,
apesar deste constrangimento,
a campanha de vacinação decorre sem sobressaltos, desde
que arrancou no dia 15 de Dezembro, cuja campanha termina a 20 de Janeiro de 2022.
Para esta fase, o sector da
saúde prevê abranger 143.618
cidadãos previamente definidos, dos quais apenas 4155 já
foram vacinados contra a Covid-19. Manuel Seco disse que
não obstante a fraca afluência,
a campanha decorre dentro da
normalidade e sem queixas de
efeitos colaterais após a toma
do imunizante.
O médico indicou que o
sector criou três postos para
o efeito, de modo a evitar en-

chentes e permitir que maior
parte dos grupos considerados prioritários sejam imuni-

zados. Disse estar em curso a
segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas

que tomaram a primeira entre
os dias 20 de Novembro e 4 de
Dezembro.

Trata-se de indivíduos dos
30 aos 49 anos de idade residentes nas zonas urbanas, assim como pessoas com idade
igual ou superior a 50 anos que
vivem nas zonas rurais.
O dirigente lembrou que,
desde o início da administração desta dose, apenas 5013
pessoas tomaram a vacina, das
120.008 pessoas previstas e que
apanharam a primeira dose.
Seco espera que os cidadãos não abrangidos nas fases
anteriores possam aderir aos
postos de vacinação. Revelou
que nos próximos dias, o sector vai intensificar acções nos
locais de grande aglomeração
de pessoas, como mercados
e paragens, para garantir que
todos os indivíduos sejam vacinados.
Entretanto, alertou à população abrangida para aderir
aos postos mais próximos das
suas residências, com vista a
ser imunizada para prevenção
de casos graves da doença que
podem gerar internamentos ou
morte.

Sobe procura de testes de Covid-19
ESTÁ a aumentar, nos últimos
dias, na cidade da Beira a procura
de testes de Covid-19, numa altura em que os casos de contaminação estão igualmente a registar
uma subida substancial em toda a

província de Sofala.
Numa ronda efectuada a algumas unidades sanitárias, constatámos uma grande presença de cidadãos que pretendem aferir o seu
estado de saúde, por se queixarem

de febres, gripes e mal-estar geral.
Convidado a comentar a situação, o médico-chefe provincial,
Assane Abdala, confirmou que
muitas pessoas estão a afluir aos
centros de saúde, com sintomas

diversos, pretendendo conhecer o
seu estado de saúde.
Recordou que 13 doentes tinham dado entrada este mês no
Hospital da Mulher 24 de Julho.

Momento em que a droga era incinerada

Droga incinerada
CEM quilogramas de heroína, 500 de anfetamina
e mais de 20 de cannabis-sativa, vulgo suruma,
apreendidas de Abril a Novembro do presente ano
foram incinerados na última terça-feira, na morgue do Hospital Central da Beira (HCB).
De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em Sofala,
Alfeu Sitoe, em conexão com os casos encontram-se detidos 104 indivíduos, todos de nacionalidade
moçambicana, dos quais 23 foram depois restituídos a liberdade mediante o pagamento de caução e
instaurados 44 processos.
Explicou ainda que dos 44 processos instaurados, 41 foram remetidos ao Ministério Público e os
restantes três encontram-se em instrução preparatória. O porta-voz do SERNIC em Sofala revelou,
igualmente, que além das drogas, foram incineradas 26 caixas contendo 6270 unidades de máquinas de barbear da marca Weijiabab, aprendidas em
Sofala pelas Forças de Defesa e Segurança, numa
operação que visava desactivar todo o tipo de propaganda e publicidade do grupo terroristas que actua na região norte do país.
“Este tipo de operação ainda não terminou.
Apelamos a todos os comerciantes que provavel-

mente tenham este material na sua posse para que
o entreguem às autoridades antes que sejam surpreendidos, principalmente neste período em que
o país está a sofrer com terrorismo”, apelou.
Por seu turno, o director do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga, António
Semente, considerou que a circulação de droga na
cidade da Beira, e na província, em geral, continua
a ser uma preocupação, porque muitos jovens e
adolescentes estão ligados a este mal.
De acordo com o responsável citando uma associação que ajuda na recuperação, cerca de 1600
jovens estão envolvidos no consumo e venda de
drogas. Semente exortou aos pais e encarregados
de educação, no sentido de sensibilizarem os seus
filhos a não aderirem ao consumo de estupefacientes.
Num outro pronunciamento, o director do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga estabeleceu uma conexão entre os raptos que
acontecem com frequência na cidade da Beira e o
tráfico e venda de drogas.
Por outro lado, recomendou às escolas a introduzirem programas extra-curriculares para ocupar cada vez mais os alunos nos tempos livres.

PUBLICIDADE
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Nova abordagem na alfabetização
(ARQUIVO)

O

Centros de alfabetização também vão olhar para a profissionalização

Dezanove malawianos
em situação ilegal retidos em Gaza
DEZANOVE malawianos
que viajavam para o seu
país encontram-se retidos, desde o fim-de-semana passado, na província Gaza, por imigração
ilegal.
Dos retidos, 13 são do
sexo masculino e seis feminino, incluindo dois
menores de um ano.
Eles
foram
retidos
numa operação conjunta das forças da Migração,
Polícia de Protecção, SERNIC e SISE no terminal dos
transportes da Associação
dos Transportadores Rodoviários de Gaza (ASTROGAZA), no distrito de
Bilene.
As autoridades da Migração constataram que
os estrangeiros transitavam em situação irregular, pois 11 deles não
fizeram o movimento migratório no passaporte e
oito não portavam documentação.
Em conexão com o
caso, está detido no Comando Distrital da PRM
na Macia um moçambicano indiciado de auxiliar
a imigração ilegal. Trata-se de um funcionário da

profissionalizantes em Maputo, Gaza, Inhambane, Niassa, Nampula e Cabo Delgado.
Esses centros vão privilegiar,
numa primeira fase, os cursos
de carpintaria e avicultura.
A taxa de analfabetismo é
actualmente de 39 por cento,
que o Governo tenciona reduzir com a criação de programas
diversificados e relevantes para
crianças, jovens e adultos na
educação formal e não-formal.
“A erradicação do analfabetismo no país é responsabilidade de todos os moçambicanos. Esta luta tem perdurado
desde a independência nacional, altura em que a taxa se situava em 93 por cento, sendo
no momento estimada em 39
por cento. A situação preocupa
o Governo, pois, se a dinâmica
for esta, precisaremos de mais
de três décadas para eliminar
este flagelo”, explicou o secretário permanente, Abel Fernandes de Assis.

Segundo Assis, no âmbito da execução do PEE
2020-2029, o MINEDH está a
desenvolver o programa de alfabetização e pós-alfabetização
nas modalidades monolingue e
bilingue, como forma de aumentar o número de jovens e
adultos que sabem ler e escrever, materializando, desta forma, o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável até 2030.
O Plano de Acção para
Aceleração da Alfabetização de
Jovens e Adultos em Moçambique, recentemente aprovado
pelo Conselho de Ministros,
visa reduzir a taxa de analfabetismo dos actuais 39 para 26
por cento em 2024 e para 23
por cento em 2029.
O presidente da Moz Angels, João das Neves, afirmou
que anualmente a organização tem identificado, a nível
nacional, uma média de dois
projectos para incentivar o desenvolvimento das capacida-

des das comunidades, havendo
necessidade de alinhar os planos de intervenção com o Plano Estratégico da Educação do
MINEDH, para não desajustar
as expectativas do Governo no
alcance das metas.
A Mozambique Angels tem
projectos a nível nacional, estando a trabalhar actualmente
em Marracuene, onde já interveio em três escolas, nomeadamente a Escola Primária-Modelo, o Centro Educacional de
Marracuene e na construção
de três salas de aula na ilha de
Benguelene.
Abel Novela, coordenador
da Moz-Mundo Cultural, garantiu que a organização vai
continuar a mobilizar fundos,
com apoio do MINEDH e outros parceiros, para financiar
programas de alfabetização e
de formação técnico-profissional, centrados em seis províncias do país.
(AIM)

PRM não vai tolerar atentados
contra ordem e segurança públicas
A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM) em Manica declarou tolerância zero a qualquer acto que
atenta contra a ordem e segurança públicas durante a presente quadra festiva.
Para o efeito, foram destacadas ao terreno
várias especialidades da PRM para garantir
a segurança de pessoas e bens.
O chefe do Departamento de Relações
Públicas no Comando Provincial da PRM,
Mário Arnaça, disse que a corporação está
presente nas principais estradas para evitar
derramamento de sangue e mortes por acidentes de viação.
“Como tem sido habitual, neste período do ano movimentamos todas as especialidades, incluindo o pessoal burocrático.
Queremos que as festas corram na maior
tranquilidade possível”, disse Arnaça, que

reconhece ser um trabalho que exige colaboração das comunidades.
“Contamos com apoio das comunidades na denúncia de qualquer situação que
atenta contra a ordem e tranquilidade públicas. O nosso efectivo e os meios materiais
são suficientes para uma resposta imediata
a qualquer solicitação”, acrescentou.
Referiu que a PRM já organizou equipas de patrulha e seguirá um plano de
actividades já definido, com o envolvimento de todas as especialidades, para o
combate ao crime e acidentes de viação.
A Polícia também vai garantir a observância escrupulosa do decreto do Conselho de
Ministros sobre prevenção da Covid-19.
“No combate ao crime, estaremos juntamente com a Polícia Municipal e outras
forças de empresas privadas. Portanto,

tudo está activado para que as festas decorram sem grandes sobressaltos”, indicou.
Sobre os acidentes de viação, Mário Arnaça
assegurou que a Polícia de Trânsito já está
posicionada em locais estratégicos para regular a velocidade e fiscalizar pessoas que
conduzem sob efeito do álcool.
Reconheceu que as autoridades estão
impedidas de usar bafómetros por causa
da Covid-19, mas advertiu que existem
outras formas de apurar se um determinado automobilista está ou não sob efeito do álcool.
“Nas cidades e vilas, também temos equipas que vão regular o trânsito
para evitar congestionamento de veículos. Por isso, estamos preparados para
uma quadra festiva tranquila”, concluiu.
(AIM)

INQUÉRITO-INQUÉRITO
Homens, mulheres e crianças na rota da imigração clandestina

Nagi Investment, que diz
que recebeu os passageiros
de outra transportadora na
vila da Macia para fazê-los
chegar ao destino.
O porta-voz da Direcção Provincial da Migração
de Gaza, Abeldo Nhanombe, referiu que decorrem

procedimentos administrativos com vista ao repatriamento dos imigrantes pelo posto de travessia
de Zóbue, na província de
Tete.
“Enquanto isso, a ASTROGAZA, nos termos do
artigo 46 da Lei 5/93, de

28 de Dezembro, conjugado com o artigo 48 do
Decreto 108/2014, de 31
de Dezembro, fica sujeita ao pagamento de despesas de alimentação,
alojamento e assistência
necessária”, referiu Nhanombe.

Sant’Egídio conforta
pessoas vulneráveis

Natal ao lado dos mais pobres

CERCA de 60 mil pessoas
vulneráveis tiveram no
sábado almoço de confraternização e brindes como
vestuário, cobertores, calçado, produtos alimentares e de higiene, no âmbito
do Natal Solidário.
A iniciativa foi promo-

MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e parceiros
reiteram o compromisso da execução do Plano
Estratégico da Educação (PEE
2020-2029), que visa reduzir
a taxa de analfabetismo para
menos de 23 por cento até
2029, apostando em centros
de alfabetização profissionalizantes. Para o efeito, o MINEDH assinou recentemente, em
Maputo, um memorando de
entendimento com a Associação Moz-Mundo Cultural e a
Mozambique Angels, que visa
desenvolver competências e
habilidades nas comunidades
com o ensino técnico-profissional.
O memorando marcou o
início de nova etapa de mobilização de cerca de 3,5 milhões
de dólares (224 milhões de meticais) para a implantação de
nove centros de alfabetização

vida pela Comunidade de
Sant’Egídio, segundo o
representante desta agremiação da Igreja Católica
em Moçambique, Nelson
Moda.
Entre os beneficiários,
destacam-se os deslocados do terrorismo, crian-

ças órfãs e desamparadas,
idosos, doentes crónicos,
pessoas com deficiência,
mendigos, moradores de
rua, incluindo prisioneiros.
Moda apontou ainda
que foram distribuídos refeições, prendas e diversos

Terrorismo e Covid-19
não devem prevalecer em 2022

Herage Mahamudo

presentes em Cabo Delgado, Nampula, Niassa,
Zambézia, Sofala e Maputo.
Na província de Sofala,
atenção especial foi para
a cidade da Beira, com a
participação da secretária
de Estado, Stella Zeca, e do
respectivo autarca, Albano
Carige.
A caravana de caridade
escalou, simultaneamente, os bairros de Muchatazina, Munhava, Chingussura, Manga e a Praia Nova.
A iniciativa enquadra-se numa tradição da Comunidade de Sant’Egídio
que visa propiciar Natal aos
mais pobres, de modo que
ninguém se sinta abandonado numa efeméride que
simboliza o nascimento de
Jesus Cristo.
Os beneficiários destes
gesto de caridade sentiram-se comovidos e agradeceram a iniciativa por
terem passado um dia diferente.

Delfim Anacleto

CIDADÃOS inquiridos pelo “Notícias”
em Cabo Delgado, para breve avaliação
do que foi o ano de 2021 e perspectivar
2022, afirmaram que o terrorismo e a
Covid-19 impactaram negativamente
o desempenho social e económico do
país.
Para o presidente do Conselho
Empresarial de Cabo Delgado, Herage
Mahamudo, 2021 foi ano de muitas incertezas.
Estatísticas da agremiação indicam
que, devido aos ataques terroristas na
região norte de Cabo Delgado, foram
afectadas 401 empresas e mais de 55
mil trabalhadores, para além de prejuízos de 148,1 milhões de dólares (9,4 mil
milhões de meticais), situação agravada
pela Covid-19.
Porém, congratulou o Governo e
outros parceiros pelo empenho para
que 2021 fosse também um ano de
oportunidades do diálogo público-privado, tendo como foco o desenvolvimento sustentável da província de Cabo
Delgado.

Angelina Atanásio

“O Conselho Empresarial aguarda
com expectativa que 2022 seja um ano
de melhoria na participação nos grandes projectos em curso na província”,
disse Mahamudo.
Para Delfim Anacleto, jornalista
da Televisão Miramar, 2021 foi um ano
em que o terrorismo em Cabo Delgado
atingiu níveis considerados complicados.
“Foi neste ano prestes a findar que
assistimos à petulância e crueldade dos
terroristas, ao atacarem sedes distritais,
onde assassinarem pessoas inocentes,
situação que levou à fuga de muita gente para outros locais”, disse Anacleto.
Disse esperar que em 2022 a situação não só volte à normalidade, como
também o Presidente da República, Filipe Nyusi, esclareça, o que está a acontecer, efetivamente, quem é que está a
agredir-nos e porquê.
Para Angelina Atanásio, funcionária
pública, 2021 foi um ano de muitas dificuldades, muita turbulência, violência,
em resumo, um ano difícil e de muitos

Eduene Mbeue

desafios por causa da guerra e da Covid-19.
“Pessoalmente, não fiz nada de jeito, somente consegui ter tempo para
estar com a família, por imperativos de
prevenção da Covid-19, algo que eu não
fazia com frequência”, disse Atanásio.
Espera que 2022 seja um ano de
muitas conquistas e realizações, e que
o terrorismo e a Covid-19 sejam erradicados.
Para Eduene Mbeue, promotor de
eventos, 2021 foi de construção de um
país de confiança, pelo facto de o Governo e países amigos terem conseguido nova abordagem na luta contra
o terrorismo, no Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos homens
armados da Renamo e no combate à
fome, através do programa Sustenta.
“Espero que 2022 seja um ano de
conquista da confiança dos parceiros
internacionais para investirem no país,
de progresso na luta contra a corrupção,
terrorismo, Covid-19, entre outros males”, disse Mbeue.

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

A

RRANCOU há dias a
colocação de asfalto
na estrada que liga o
bairro de Marrere, o
centro da cidade de
Nampula, através da Estrada
Nacional Número 1 (EN1), e a
Av. do Trabalho.
Esta empreitada, na responsabilidade do Conselho
Municipal da Cidade de Nampula, está atrasada a mais de
quatro meses comparativamente aos prazos de conclusão e entrega inicialmente
previstos.
O “Notícias”, que visitou as obras e testemunhou
o seu curso, ficou a saber
que, ao ritmo em que decorrem, as mesmas poderão ser
entregues brevemente, pois
segundo o empreiteiro, a colocação do asfalto está bem
avançada.
As obras ganharam recentemente outra dinâmica
depois que o Conselho Municipal da Cidade de Nampula,
dono da obra, ter aventado a
hipótese de rescindir o contrato com a empreiteira ZAC
Construções,
responsável
pela execução da segunda
fase da empreitada, por supostas irregularidades, sobretudo o atraso.

Na ocasião, foi o edil Paulo
Vahanle quem aventou a hipótese de rescindir o contrato
por justa causa, adjudicando
as fases subsequentes a um
outro empreiteiro, alegadamente porque não estava satisfeito com os trabalhos no
terreno.
Na altura Vahanle disse
também que o concurso foi
lançado porque, na sua ópti-

ca, há uma necessidade de se
acelerar a asfaltagem da rodovia de modo a aliviar o sofrimento dos munícipes que
vivem na zona de Marrere.
Esta via é considerada de
capital importância, uma vez
que permite a ligação entre
várias zonas do posto administrativo de Natikiri, que engloba, dentre outros, o campus da Universidade Lúrio
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Retidos seis estrangeiros
no Aeroporto de Nampula
SEIS cidadãos de nacionalidades ugandesa, brasileira, indiana, chinesa, costa-marfinense e malawiana
foram retidos no Aeroporto
Internacional de Nampula,
indiciados de diversas infracções migratórias.
Os dados são referentes
aos primeiros quinze dias do
mês em curso naquele ponto
de entrada ao país, conforme indicou Frederico Júnior,
porta-voz do Serviço Provincial de Migração de Nampula (SENAMI).
Segundo Frederico Júnior, depois de retidos, os

cidadãos foram repatriados
aos respectivos países de
origem.
Sobre o fluxo migratório
no Aeroporto de Nampula,
o porta-voz do SENAMI indicou que, durante esse período, foi registado um movimento migratório de 484
passageiros, contra 371, referente ao ano passado.
Avançou que, nos dias
dias 24 e 25 deste mês não
houve fluxo migratório porque as companhias que operam voos internacionais de
e para Nampula não fizeram
nenhum movimento.

Relativamente aos trabalhos de fiscalização, a Direcção Provincial de Migração
de Nampula interpelou 607
cidadãos estrangeiros em
52 operações de rotina, nas
quais abordaram cidadãos
de origem chinesa, bengale e
nigeriana.
No mesmo período do
ano passado a “Migração”
registou 27 operações, tendo
interpelado 202 cidadãos estrangeiros.
Entretanto, a fonte não
indicou na sua comunicação,
se houve indivíduos detidos
resultantes deste trabalho.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

(UniLúrio). As mesmas estavam previstas para decorrerem entre Abril e Agosto.
Lembre-se que, a ZAC
Construções é a mesma empresa que estava a asfaltar a
segunda faixa da Av. Eduardo
Mondlane e viu o seu contrato
extinto por atraso na execução dos trabalhos. Assim, as
obras foram entregues a um
outro empreiteiro.

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

Passadiço pode reduzir ocorrência de acidentes
A NACALA Logistic, empresa
gestora de operações ao longo
do corredor ferroviário de Nacala, construiu recentemente um
passadiço usado na travessia da
linha férrea, entre a Avenida do
Trabalho e o mercado Cavalaria. A ideia desta infra-estrutura
é conferir maior segurança aos
peões que usam aquela via.
Com a construção da infra-estrutura acredita-se que o
frequente cenário de acidentes,
sobretudo de cidadãos trucidados por comboios, poderá diminuir tendo em conta a melhoria

nas condições de visibilidade e comodidade na travessia.
Alguns munícipes da cidade de Nampula, abordados
para comentar sobre o assunto, mostraram-se satisfeitos

com a iniciativa, mas consideram ser arriscado, usar a
mesma no período nocturno,
por ser um local isolado.
Na ocasião, os utentes da
via mostraram-se satisfeitos
com a obra, afirmando que

a mesma poderá solucionar
o crónico problema dos acidentes ferroviários.
Na cidade de Nampula,
os comboios de passageiros,
carga diversa e de transporte de carvão mineral, que

chegam a ultrapassar os dez
diários, cruzam vários bairros residenciais, incluindo o
centro urbano, onde se localiza a Estação Central dos
Caminhos de Ferro de Moçambique.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª Secção Comercial

PUBLICIDADE

ANÚNCIO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________
Província de Cabo Delgado
Conselho dos Serviços de Representação do Estado
Serviço Provincial de Actividades Económicas

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº5/2006 de 8 de Março, comunica-se a
adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:
No.
Ord

Nome da
Empresa

01

SM e
Filhos,
Lda

Objecto do
Concurso

Modalidade
de
Contratação

Nº15/SPAE/
R.A/ALUGUER/
VIAT/CD/2021
Aluguer de
Viaturas

Concurso
Limitado

Valor da
adjudicação
Incluindo IVA

Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias,
citando os executados PROTEA FURNISHERS MOÇAMBIQUE, LIMITADA, com última sede conhecida na
Praça de Touros, Cidade de Maputo e Arthur Willian Flemix, com último domicílio conhecido no bairro
do Triunfo, nº 4503, 207D, cidade de Maputo, ora em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que começa
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio
no Jornal, pagarem ao exequente Standard Bank, SA, a quantia de 7 950 276,39MT, (sete milhões,
novecentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e seis meticais e trinta e nove centavos), em dívida
nos Autos de Execução Ordinária nº 86/21-W, que por esta Secção lhes move o referido exequente ou,
no mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer
ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 812º e seguintes do Código do Processo Civil,
sob pena de não o fazendo se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos,
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra no Cartório desta Secção à
sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 9 de Novembro de 2021
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

6.136.000, 00 MTS

Assinatura Ilegível
117

11816
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O exemplo do DDR
que vem de Muxúnguè

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

HORÁCIO JOÃO

AVISO

O

1. Por Despacho de 8 de Dezembro de 2021 do Exmo Senhor Secretário Geral da Assembleia
da República, está lançada uma manifestação de interesse para a contratação de seis
(6) Jardineiros para as residências oficiais e protocolares da Assembleia da República,
nos termos do nº 2 do artigo 6 do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e
Agentes do Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2018, de 26 de Fevereiro.

FOTOS DE A.GOMBE

POSTO administrativo de Muxúnguè, no
distrito de Chibabava,
em Sofala, centro das
incursões armadas da
autoproclamada Junta Militar
da Renamo, está a transformar-se num verdadeiro exemplo da
restauração da paz e reconciliação nacional.
É que, com efectivo Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração (DDR) dos homens residuais da Renamo, a
calma voltou a reinar, para o
agrado de todos, e as actividades
económicas estão a ganhar nova
dinâmica.
Tomás Chaveca, antigo
guerrilheiro da Renamo que
passou à disponibilidade com
a patente de coronel, confessa
que neste momento vive livre e
investiu o fundo de reinserção
no comércio.
Disse que durante os 16 anos
da guerrilha operou em diferentes matas do território nacional,
sendo que a sua última base foi

2. Poderão manifestar interesse todos os indivíduos de nacionalidade moçambicana
com idade não inferior a 18 anos e não superior a 35 anos, detentores dos seguintes
requisitos:
a) Possuir a 7ª Classe do SNE ou equivalente;
b) Possuir formação e experiência na área de jardinagem é uma vantagem.
Comércio diverso está a ganhar espaço na vila de Muxúnguè com a restauração da paz

em Mangomonho, a 15 quilómetros da vila de Muxúnguè.
Com 59 anos de idade e pai
de 13 filhos, Chaveca lembra
com alguma tristeza incursões
armadas naquela zona, onde
sempre residiu. Graças ao DDR,
já possui uma cantina que vende
quase tudo, incluindo produtos

frescos colhidos na sua própria
machamba.
Afirma ter construído casa
própria com material convencional e explora extensos campos agrícolas, sendo sua aposta a
produção em regime comercial,
com enfoque para as culturas de
rendimento, nomeadamente

Coronel Tomás Chaveca com esposa no seu estabelecimento

castanha de caju e ananás.
Nascido no povoado de
Dovanhagoa e residente no
segundo bairro da vila de Muxúnguè, Tomás Chaveca conta
ter ingressado na Renamo aos
18 anos de idade, mas considera-se homem satisfeito porque deixou as armas e abraçou
o trabalho honesto depois da
desmobilização.
“Gastei todo o dinheiro da
desmobilização na construção
da minha casa e loja, cujos valores nem contabilizei. Estou a
viver bem e sem perseguição.
Ninguém me aponta o dedo sobre episódios da guerra. Estou
feliz e com futuro promissor
porque vivo a verdadeira reconciliação com a minha comunidade”, celebrou, reafirmando
que ninguém perturba a vida de
ninguém, e chamou de descontentes os que decidiram integrar
a Junta Militar da Renamo para
provocar desmandos.
Acrescentou que todos os
150 ex-guerrilheiros da Renamo
que aderiram ao DDR e fixaram suas residências no posto
administrativo de Muxúnguè
vivem tranquilamente com a
população.

3. A selecção será feita através da avaliação curricular seguida de entrevista profissional.
4. A manifestação de interesse é solicitada ao Exmo. Senhor Secretário Geral da
Assembleia da República, por meio de um requerimento com assinatura reconhecida,
devendo anexar os seguintes documentos:
a) Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias;
b) Certidão de Nascimento ou cópia do Bilhete de Identidade autenticada;
c) Curriculum Vitae detalhado.
5. A selecção será feita através da avaliação curricular e deverá ser entregue a Secretaria
Geral até ao dia 7 de Janeiro de 2022.
Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021
O Director de Divisão
Figueiredo Manuel Sengo
(Técnico Superior de Administração Pública N1)
11985
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Sensibilização facilita reintegração
AS autoridades administrativas de Muxúnguè estão a
sensibilizar as comunidades
para a manutenção da paz e
promover a verdadeira reconciliação nacional, com
convivência salutar com
todos os desmobilizados.
O chefe do posto administrativo de Muxúnguè,
Jó dos Santos, indicou que
a sensibilização envolve as
lideranças
comunitárias
e religiosas, professores,
curandeiros, jovens, entre
outras individualidades influentes na sociedade.
Referiu que esse trabalho, que é feito desde o
início do DDR, permite a
boa convivência entre os
abrangidos e a população
em geral.
Conforme disse, a sensibilização consistiu na explicação à população sobre
a necessidade de esquecer
o passado de guerra e todos
os episódios que aconteceram, o que permite estabelecer convivência tranquila
num cenário que descreveu como tendo surpreendido a todos.
Mesmo assim, Jó dos
Santos assegurou que as
autoridades locais continuam a realizar regularmente encontros para
todos perceberem que é
melhor cultivar a boa convivência, numa altura em
que muitos desmobilizados
estão a construir pequenos
estabelecimentos comerciais e a abrir machambas.
Deu a conhecer que todos os beneficiários do DDR
receberam “kits” con-

Jó dos Santos, chefe do posto administrativo de Muxúnguè

tendo instrumentos para
iniciarem a nova vida, e o
Governo está a controlar o
respectivo enquadramento
na sociedade.
Fruto disso, conforme
avaliou o chefe do posto,
ainda não foi reportado
qualquer conflito na comunidade.
Jó dos Santos destaca
o empenho e criatividade
do coronel Tomás Chaveca, considerando que “ele
nem parece que esteve nas
matas, pois integrou-se
rapidamente, praticando
comércio geral. Vende um
pouco de tudo e está muito
bem enquadrado”.
“Estamos a viver tranquilamente, sem inveja nem ódio”, reiterou o
responsável,
realçando

que ambiente semelhante vivem os outros 34 elementos abrangidos pelo
DDR, que praticam várias
actividades de geração de
renda e de subsistência em
Muxúnguè, com destaque
para o comércio e agricultura.

IMPACTO NAS
COMUNIDADES
A vila de Muxúnguè
está a conhecer significativo aumento de unidades de
prestação de serviços diversos com a normalização
da situação de segurança,
destacando-se a indústria
hoteleira e similar, que está
a transformar a zona num
verdadeiro pólo de desen-

volvimento.
Em contacto com alguns residentes e transeuntes, a Reportagem do
“Notícias” apurou que o
ambiente de ordem e tranquilidade pública, sobretudo com o DDR, levou ao
reatamento das actividades
económicas.
Jó dos Santos sustentou
que a paz propicia o desenvolvimento, com o comércio e a agricultura a crescerem de forma significativa,
para animar a economia
local e contribuir para o
crescimento do país.
“A população já está
livre para realizar as suas
actividades, mesmo nas
zonas recônditas. O movimento de pessoas e bens ao
longo da Estrada Nacional
Número Um (EN1) está a
fluir normalmente graças à
paz e reconciliação nacional”, disse o responsável,
realçando que a região tem
como culturas de bandeira
o ananás e a castanha de
caju.
Acrescentou que o sector das Actividades Económicas está a incentivar
os produtores do sector
familiar aumentarem as
suas áreas de cultivo, o que
requer acompanhamento
para o acesso ao mercado.
Conforme disse, com
o aumento da produção,
a oferta supera a procura,
apelando aos investidores
para apostarem na montagem de unidades de processamento do ananás, que
se perde por falta de compradores.

Anúncio de Adjudicação - AJuste Directo
Nos termos do artigo 33, nº 3, alínea a) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o
Instituto Nacional de Educação à Distância (INED) comunica a adjudicação dos seguintes concursos:
Nº de
Concurso

Nome da empresa
adjudicada

Objecto de contratação

AD
402021

MAMBOSERV, LDA

Fornecimento de máscaras para o INED

Ajuste
Directo

23.400,00MT

AD492021

HIDRO ÁGUA, LDA

Fornecimento de tampa de betão para esgoto
do INED

Ajuste
Directo

13.981,50MT

AD512021

FIRE SLUTIONS, EI

Serviços de manutenção de extintores

Ajuste
Directo

1.750,00MT

AD562021

OFICINA MECÂNICADE-MCS-BATE CHAPA
E PINTURA

Serviços de reparação da viatura do INED

Ajuste
Directo

26.655,00MT

AD92021

MEPA, LDA

Fornecimento de água potável em garrafões

Ajuste
Directo

14.199,99MT

AD422021

HIDRO ÁGUA, LDA

Serviços de reparação e manutenção de
Sistema de esgoto, lavagem e desinfecção de
depósito de água, fornecimento e montagem
do sanitário do INED

Ajuste
Directo

46.805,85MT

AD292021

HIDRO ÁGUA, LDA

Serviços de reparação da rede água do INED

Ajuste
Directo

33.345,00MT

AD532021

PYTHON SERVICE,
LDA

Serviços de manutenção das impressoras e
reparação da máquina fotocopiadora do INED

Ajuste
Directo

40.000,00MT

142021

PSC- PAPELARIA
E SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

Fornecimento de máscaras para INED

Ajuste
Directo

78.390,00MT

AD832021

SZK- EQUIPAMENTO
E SERVIÇOS

Material de Protecção a Covid-19 para INED

Ajuste
Directo

69.331,8MT

AD872021

PYTHON SERVICE,
LDA

Serviços de reparação de duas impressoras e
reparação da máquina fotocopiadora
do INED

Ajuste
Directo

67.000,MT

AD012021

MICO & MIGUEL
COIMBRA

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

Ajuste
Directo

621.349,06MT

Modalidade

Valor de
Adjudicação

Maputo, aos 27 de Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
11956

Acesse: https://t.me/Novojornal

POLÍTICA

Quinta-feira, 30 de Dezembro de 2021

9

PUBLICIDADE

V CONGRESSO DA OMM

Conferências provinciais
vão decorrer em Fevereiro

ANÚNCIO DE VAGA PARA UM (1) FUNCIONÁRIO DE CONCEITO
(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CONTABILISTA)

A Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) – Sede de Maputo
lançou um aviso de concurso para recrutar um (1) funcionário de conceito (Assistente
Administrativo-Contabilista) a ser incluído com contrato a tempo indeterminado na própria orgânica do seu escritório em Maputo.
Os requisitos de participação no processo de selecção são detalhados no aviso de concurso, disponível juntamente ao modelo para o envio das candidaturas no website da AICS,
em língua italiana, ao link: https://maputo.aics.gov.it/pt/home-por/oportunidades/trabalhe-connosco/ (“1 Impiegato di concetto: assistente amministrativo-contabile”).
Os interessados deverão apresentar as suas candidaturas seja por email (ao endereço
maputo@aics.gov.it), ou com entrega física no escritório da AICS, Rua Damião de Góis,
n.º 381, Maputo.
O prazo para a apresentação das candidaturas é até 29/1/2022, às 12.00 horas.
13301

A OMM está preparada para realizar o V congresso em Abril de 2022

A

S conferências provinciais, em preparação do V congresso
da Organização da
Mulher
Moçambicana (OMM), a ter lugar de
9 a 12 de Abril de 2022, vão
decorrer nos dias 25 e 26 de
Fevereiro próximo, em todo
o país.
O anúncio foi feito ontem
pela secretaria-geral desta
organização social do partido Frelimo, Mariazinha Niquice, numa conferência de
imprensa na qual esclareceu
que os detalhes sobre a realização destes eventos dependem da evolução da situação
epidemiológica da Covid-19.
“Por isso, apelamos às
mulheres para continuarem
a disseminar as mensagens
de prevenção de Covi-19,
porque esta é a condição
principal para que realizemos as nossas conferências
e o congresso com seguran-

ça”, disse Mariazinha Niquice, apontando que tudo deve
ser acautelado para evitar
que estes eventos se transformem em focos de propagação do novo coronavírus.
Conforme disse, as conferências provinciais, normalmente, agrupam um
número de pessoas, entre
delegados e convidados que
pode atingir até 400, mas
tudo será organizado em
respeito ao decreto sobre as
medidas de prevenção da
pandemia viral.
As conferências provinciais acontecem depois da
revitalização dos comités de
núcleos, círculos, zonas e
distritos que, segundo a secretária-geral da OMM, serviram para fortalecer ainda
mais a união e coesão das
mulheres moçambicanas.
Mariazinha Niquice indicou ainda que, no âmbito
da preparação do congresso,

a direcção máxima da agremiação percorreu todas as
províncias em várias actividades, com destaque para
a criação e oficialização dos
gabinetes a todos os níveis,
que tornaram possível a
eleição dos órgãos e delegados às conferências provinciais.
Para orientar o processo, o Conselho Nacional da
OMM aprovou na sua II sessão extraordinária, todos os
documentos orientadores,
nomeadamente, as directivas e o código de conduta
dos membros.
A dedicação dos secretariados destaca-se no processo que, segundo a secretária-geral, tiveram forte
apoio das brigadas centrais
e sub-brigadas de assistência às bases no processo de
organização e realização das
conferências.
“Através da comunica-

ção social queremos apelar
para que todo o país viva
esta festa de preparação do
nosso congresso. Vamos
nos unir para, de forma festiva, caminharmos lado a
lado rumo ao V congresso
na Escola Central do Partido
Frelimo”, apelou.
Apontou que já foram
dadas todas as recomendações para este período,
e continua a revisão dos
estatutos da OMM, elaboração do relatório quinquenal 2016-2020, o programa quinquenal para
2021-2025, entre outros
documentos.
O congresso vai decorre
sob o lema: “Mulher moçambicana pela unidade
nacional, paz e desenvolvimento”, que deve dar maior
atenção ao debate sobre a
situação das mulheres na
província de Cabo Delgado,
assoladas pelo terrorismo.

O DEPUTADO da Frelimo,
na Assembleia da República, pelo círculo eleitoral da
província de Gaza, Alberto
Niquice, convida as bancadas da Renamo e do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM) a assumirem uma postura patriótica, discutindo ideias
construtivas nos debates do
Parlamento.
Niquice que, de uma forma global, faz um balanço
positivo do desempenho do
órgão ao longo deste ano,
lamenta o comportamento
menos adequado da oposição que, segundo disse,
a todo o custo, procurou
inviabilizar as acções do
Governo ao reprovar quase
todos os instrumentos depositados para discussão.
Dentre os dispositivos
importantes da vida do país
submetidos ao crivo da AR,
destaque vai para o Plano Económico e Social e o
Orçamento do Estado para
2022; o Estatuto Geral dos
Funcionários e Agentes do
Estado; leis do Sistema de
Segurança Social Obrigatória dos Funcionários do Estado e de Saúde Pública.
Também foram objecto
de aprovação a lei que define as regras e critérios para a
fixação da remuneração dos

FOTO DE URGEL MATULA

Apelos ao patriotismo
na Assembleia da República

Alberto Niquice, deputado da Assembleia da República

funcionários e agentes do
Estado e demais servidores públicos, a revisão das
leis orgânicas do Conselho
Constitucional e do Ministério Público, bem como a
Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2020.
Segundo o deputado, a
oposição reprovou o Plano Económico e Social e o
Orçamento do Estado para

2022, documento basilar e
incontornável para a acção
governativa, pois é a partir deste instrumento que o
Governo realiza as actividades plasmadas no seu programa quinquenal.
Contudo, considera positivo também o trabalho
fiscalizador realizado pela
Assembleia da República
em todas as províncias, enquanto órgão representa-

tivo e legislativo, uma vez
que os deputados desempenharam o seu papel inspectivo dentro dos anseios dos
moçambicanos.
A ida do Governo ao
Parlamento para prestar
informações, incluindo as
sessões de perguntas formuladas pelas bancadas,
foi um momento em que o
Executivo provou, segundo
Niquice, o seu compromisso
com o bem-estar do povo.
De acordo com o deputado, durante a sua interacção com os deputados,
o Governo mostrou estar a cumprir o plasmado
no programa quinquenal,
como a construção de mais
escolas, centros de saúde,
abertura de mais furos de
água e a expansão da rede
eléctrica.
“Nós, como Frelimo,
saudamos o Governo porque, apesar dos ataques armados dos grupos terroristas em alguns distritos de
Cabo Delgado, assim como
da auto-proclamada Junta Militar da Renamo, no
Centro, que provocaram
luto e deslocação de famílias, criando pressão sobre
os escassos recursos, o Governo conseguiu honrar os
seus compromissos com o
povo”, disse o deputado.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO
De acordo com o Despacho de 10 de Dezembro de 2021, do Excelentíssimo Senhor
Director do Gabinete do Secretário do Estado da Província de Nampula e, nos termos dos
n°s 2 e 3 do art. 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado
com o Diploma Ministerial n° 61/2000, de 5 de Julho e n° 1 do Decreto n° 11/2021, de
9 de Março, torna-se aberto ingresso excepcional com dispensa do concurso público,
pelo prazo de quinze (15) dias, a contar da data de fixação do presente aviso, para o
preenchimento de três (3) vagas na carreira de Médicos de Clínica Geral, nas carreiras
de regime especial diferenciadas e não diferenciadas de saúde, a serem colocados nas
Instituições subordinadas ao Serviço Provincial de Saúde de Nampula, no âmbito da
pandemia da COVID-19.
Requisitos:
1. Pedido de ingresso dirigido ao Exmo Senhor Director do Gabinete do Secretário
do Estado da Província de Nampula, por meio de requerimento com a assinatura
reconhecida;
a) Ter nacionalidade moçambicana;
b) Idade igual ou superior a 18 anos;
c) Não ter sido aposentado ou reformado;
d) Possuir o Número Único de Identificação Tributária;
e) Certidão narrativa completa de nascimento ou Bilhete de Identidade autenticado;
f) Certificado de habilitações profissional autenticado;
g) Certificado de Registo Criminal;
h) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
i) Declaração sob compromisso de honra autenticado;
j) Curriculum Vitae.
k) Carteira profissional para o exercício da actividade Médica, emitida pela Ordem dos
Médicos de Moçambique (OrMM).
1. Os Documentos deverão dar entrada na Secretaria Geral do Serviço Provincial de Saúde
de Nampula, nas horas normais de expediente, até ao último dia do prazo fixado.
2. A Selecção para o concurso de ingresso será efectuada através de Avaliação curricular,
conforme o n° 3 do art. 4 do Decreto n.º 11/2021, de 9 de Março.
NB: O Ingresso excepcional é válido por um (1) ano a partir da data da publicação
da lista de classificação final no Boletim da República.
Nampula, aos 29 de Dezembro de 2021
A Directora do Serviço
Munira Abubakar Bin Abudou
(Médica de Clínica Geral Principal)
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
Número do Concurso e Objecto
08/DPANE,IP-T/212001/2021 (Manutenção e Reparação de Motorizadas e Fornecimento de Acessórios)
09/DPANE,IP-T/122006/2021 (Aquisição, Fornecimento e Montagem de Aparelhos de Ar-Condicionado)
10/DPANE,IP-T/122099/2021 - (Provedor de Serviços de Jardinagem)
11/DPANE,IP-T/122099/2021 (Provedor de Serviços de Recauchutagem / Reparação de Pnéus)
12/DPANE,IP-T/122009/2021 - (Fornecimento de Lanches e Almoços)
13/DPANE,IP-T/122099/2021 (Provedor de Serviços de Fumigação Anti COVID-19 às Instalações e Desratização)
14/DPANE,IP-T/121099/2021 - (Aquisição de Capas de Chuva, Colectes Reflectores, Tenda de
Campismo, Capacetes, Luvas e Óculos de Protecção de Trabalho)
15/DPANE,IP-T/212099/2021 - (Aquisição de Mobiliário de Escritório)
17/DPANE,IP-T/121005/2021 (Aquisição de Consumíveis para Impressoras e Máquinas Fotocopiadoras)
19/DPANE,IP-T/212099/2021 - (Manutenção e Reparação de Computadores)
20/DPANE,IP-T/212099/2021 - (Manutenção, Reparação e Fornecimento de Acessórios para
Máquinas Fotocopiadoras e Impressoras)
21/DPANE,IP-T/212099/2021 (Manutenção e Reparação de Aparelhos de Ar-Condicionados)
22/DPANE,IP-T/122099/2021 - (Provedor de Serviços de Limpeza nas Instalações)
23/DPANE,IP-T/121008/2021 - (Aquisição de Géneros Alimentícios, Produtos de Higiene) e
Fornecimento de Electrodomésticos
24/DPANE,IP-T/121007/2021 (Aquisição de Uniformes, Sapatos, Botas, Camisetes e Capulanas)
25/DPANE,IP-T/122008/2021 - (Provedor de Serviços de Seguros de Imóveis)
26/DPANE,IP-T/122002/2021 - (Provedor de Serviços de Aquisição de Passagens Aéreas)
27/DPANE,IP-T/212001/2021 - (Manutenção, Reparação de Viaturas e Fornecimento de
Acessórios)

Modalidade de Contratacão

Data e Hora-limite para Submissão/
entrega das propostas

Data e Hora de Abertura das
Propostas

Data, Hora e Local
do Anúncio do
Posicionamento

Custo do Documento
do Concurso (MT)

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso por Cotação

10/1/2022, às 15.30 horas

N/A

17/1/2022 às 15.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

10/1/2022, às 12.00 horas

10/1/2022, às 12.15 horas

17/1/2022 às 12.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

10/1/2022, às 10.00 horas

10/1/2020, às 10.15 horas

17/1/2022 às 10.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

10/1/2022, às 14.00 horas

10/1/2021, às 14.15 horas

17/1/2022 às 14.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

11/1/2022, às 10.00 horas

11/1/2022, às 10.15 horas

18/1/2022 às 10.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

11/1/2022, às 12.00 horas

11/1/2022, às 12.15 horas

18/1/2022 às 12.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

11/1/2022, às 14.00 horas

11/1/2022, às 14.15 horas

18/1/2022 às 14.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

13/1/2022, às 10.00 horas

13/1/2022, às 10.15 horas

20/1/2022 às 10.00 horas

Grátis

Concurso de Pequena Dimensão

13/1/2022, às 12.00 horas

13/1/2022, às 12.15 horas

20/1/2022 às 12.00 horas

Grátis

Concurso Limitado
Concurso Limitado

12/1/2022, às 10.00 horas
12/1/2022, às 12.00 horas

12/1/2022, às 10.15 horas
12/1/2022, às 12.15 horas

19/1/2022 às 10.00 horas
19/1/2022 às 12.00 horas

500,00MT
500,00MT

Concurso Limitado

12/01/2022, as 14:00Horas

12/01/2022, as 14:15min

19/01/2022 as 14:00Horas

500,00MT

de Fiscal, especificadas nos Documentos do Concurso. Toda a documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente
autenticada.

1.

A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público, Delegação Provincial de Tete (ANE, IP - Tete) pretende contratar Serviços
para o seu normal funcionamento.

2.

Para o efeito, a Instituição convida pessoas singulares ou colectivas nacionais, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os serviços constantes da tabela acima.

6.

As propostas deverão ser entregues na Secretaria da instituição, sita no endereço indicado no número 3, até ao dia/hora-limite
conforme a tabela acima.

3.

Os Documentos do Concurso poderão ser consultados ou levantados a partir do dia 28 de Dezembro de 2021, nos escritórios
da ANE, IP - Delegação Provincial de Tete, sita no seguinte endereço:

7.

A abertura das propostas será em Sessão Pública (onde aplicável) na Sala de Reuniões da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete,
sita no endereço indicado no número 3, nas datas e horas indicadas na tabela.

8.

O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

9.

O Anúncio de posicionamento dos concorrentes será em Sessão Pública, nos dias e hora indicadas na tabela acima, na Sala de
Reuniões da ANE, IP - Delegação Provincial de Tete.

ANE, IP - Delegação Provincial de Tete
N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel
Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete
4.

A ANE, IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados

5.

É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularida-

10. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

A Entidade Contratante
Tete, aos 28 de Dezembro de 2021

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

402

Acesse: https://t.me/Novojornal
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UM NOVO ANO,
MAI S 365 OPORTUNI DADES
PARA OS NOSSOS SONHOS
Feliz Ano Novo e um Próspero 2022

Empresa Certificada
NM ISO 9001

PUBLICIDADE

11

Acesse: PUBLICIDADE
https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Rua Fernão Veloso, nº 54, Telefone 417014/6 Fax: 4170167

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE CARMO ERNESTO MASSANGO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e um de Dezembro de
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte a folhas vinte e um, do livro de notas para escrituras
diversas número duzentos e noventa e um “C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE MATINE, Conservadora e Notária Superior em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de CARMO ERNESTO MASSANGO, de sessenta e um anos de idade, casado sob o regime de
separação de bens, com Eunice Antonieta Nicolau Ferreira, natural de Chidenguele, Gaza, de
nacionalidade moçambicana, com a última residência no bairro da Liberdade, Matola cidade,
Maputo, sem ter deixado testamento com disposição da sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública, que foram declaradas como únicas e universais
herdeiras da quota disponível de todos seus bens sua esposa EUNICE ANTONIETA NICOLAU
FERREIRA, viúva, natural de Maputo e suas filhas: YARA NHAZILO FERREIRA MASSANGO,
solteira, maior, LIZEL ASFA FERREIRA MASSANGO, solteira, maior e OLGA SHANTEL
FERREIRA MASSANGO, todas naturais de Maputo, onde residem e de nacionalidade
moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com elas possam concorrer à sucessão da herança e
que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 22 de Dezembro de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
13295

Anúncio do Concurso Público Nº 62L000441/CP/10/RA-SAS/2021
1.

2.

3.

O Serviço de Assuntos Sociais da Cidade de Maputo convida pessoas singulares ou
colectivas de ramo hoteleiro de nível Nacional ou Internacional a apresentarem
propostas fechadas para a exploração do Hotel-Escola do Instituto Comercial de
Maputo, sita na Av. 24 de Julho, n.º 563.

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
5.

Para o efeito, os concorrentes poderão obter mais informações, examinar
os documentos do concurso ou retirá – los ao preço de 5.000,00MT, não
reembolsáveis, depositados na conta 0014102000731/ABSA/Instituto
Comercial de Maputo

Para informações Adicionais: 82 8066440 / 84 2993406
Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

O período de validade das propostas é de 120 dias, a contar da data de abertura
que terá lugar pelas 10.00 horas do dia 28/1/2022, na Sala de Reuniões do
Instituto Comercial de Maputo

Autoridade Competente
Artur Armando Dombo
(Especialista de Educação)

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

11953

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo N.º: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Especialista Ambiental a nível da ANE, IP, Província da Zambézia
Nº do Contrato/Concurso: 105/GE-ANE, IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP
1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto Integrado de
Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para Serviços de Consultoria de um
Especialista Ambiental a nível da ANE, IP, Província da Zambézia.

(INDIVIDUAL CONSULTANTS)
Country: Mozambique
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant N.º: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for Recruited Provincial Environmental Specialist at ANE, IP, Zambézia
Province
Reference N.º: 105/GE-ANE,IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP
1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services for Recruited Provincial Environmental Specialist at ANE, IP, Zambézia Province.
2. The general objective of the consultant services is to support the Project Implementations Unit (PIU) which was
created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of requirements stipulated in the International Development Association (IDA) financing agreements, execution and monitoring of the projects on due time, preparation of procurement documents and review technical documents.
3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7

2. O objectivo geral dos Serviços de Consultoria é o de apoiar a Unidade de Implementação de Projectos (UIP) que foi
criada na ANE, IP, e com a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos estipulados nos acordos de financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) na execução dos projectos dentro dos prazos estabelecidos, preparação de documentos de licitação e revisão técnica de documentos.
3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone:
258 21 476 163/7
4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP convida Consultores Individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores interessados deverão fornecer informação demonstrando que possuem qualificações e experiência relevante para a prestação dos serviços.

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

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












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

Qualificação Académica: Licenciatura em Gestão Ambiental ou áreas relacionadas;
Mínimo de cinco (5) anos de experiência de trabalho em estudos de gestão ambiental;
Demonstrar um conhecimento sólido das questões e iniciativas ambientais estritamente vinculadas a um ambiente
particular partilhado por habitantes locais;
Experiência e capacidade de gestão de equipa multidisciplinar composta por consultores, especialistas e pessoal
local;
Experiência qualificada em avaliação de impacto e medidas de mitigação a serem adoptadas para a construção de
estradas em países tropicais e em vias de desenvolvimento no contexto de ambiente selvagem;
Domínio de informática, especialmente Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point e MS Project;
Possuir conhecimento das Políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, especialmente (i)
a Avaliação Ambiental (OP 4.01) e (ii) as “Directrizes Gerais de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo
Banco Mundial de Abril de 2007”;
Estar familiarizado com as condições ambientais, sociais, económicas e de saúde e segurança no trabalho
prevalecentes em Moçambique, ou ter experiência relevante de outros países com características sócioeconómicas e ambientais semelhantes;
Estar familiarizado com as Normas Internacionais de Relatórios de acordo com o IDA e outras agências de
financiamento; Regulamentos do FIDIC e experiência na planificação, coordenação e gestão de aspectos sociais
especificamente no sector de estradas;
Capacidade de lidar com as comunidades e pessoas afectadas incluindo entidades governamentais;
Fluência em Português e Inglês, por forma a comunicar-se com facilidade (falar, ler e escrever).

6. Chama-se atenção aos consultores interessados para a Seção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos Regulamentos de Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), que
estabelece a política do Banco Mundial no concernente a conflitos de interesse.
7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos Regulamentos de
Licitação.
8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de expediente, isto é, das
7.30 às 15.30 horas locais, de segunda a sexta-feira, excepto feriados:












6.
7.
8.

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone:
258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com
9. Expressões de Interesse na língua Inglesa claramente indicando Concurso Nº 105/GE-ANE, IP/370/2021 - “Serviços
de Consultoria de um Especialista Ambiental a nível da ANE, IP, Província da Zambézia” deverão ser entregues
por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico) até às 15.00
horas do dia 18 de Janeiro de 2022.
Entidade Contratante

:

Endereço
Att.
Cidade
País
Telefone
Correio electrónico

:
:
:
:
:

As visitas obrigatórias às instalações do Hotel-Escola terão lugar nos dias 8, 15
e 22 de Janeiro de 2022, pelas 9.00 horas.

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Américo Dimande - Director-General
Maputo
Mozambique
+258 21 476 163 / 7
aneconsultant21@gmail.com

9.

A qualified with degree in environmental management or a closely related discipline.
A minimum of five (5) years’ experience obtained from working on environmental management studies.
Demonstrate a sound knowledge of environmental issues and initiatives strictly connected with a particular
environment shared by local inhabitants.
Proven managerial experience and ability in the context of a heterogeneous team composed of consultants,
experts and local staff;
A skilled experience in impact assessment and mitigation measures being adopted for road construction in
developing and tropical countries and within the context of a wildlife environment;
Good level of computer literacy, specially Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point and MS Project;
Possess a thorough knowledge of the World Bank’s environmental and social safeguards policies, especially (i)
the Environmental Assessment (OP 4.01) and the (ii) “World Bank Group General Environmental, Health and
Safety Guidelines from April 2007”;
Be familiar with the environmental, social and economic and occupational health and safety conditions prevailing in Mozambique, or have relevant experience from other countries with similar socio-economic and environmental characteristics;
Familiarity with International Reporting Standards as per IDA and other Financing agencies, FIDIC Regulations
and experience in planning coordination and managing Social aspects specifically within the Road Sector;
Ability to deal with communities and affected persons including Government Officials;
Fluent in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking reading, writing).

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s
policy on conflict of interest.
A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Procurement
Regulations.
Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time,
Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone:
258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com
Expressions of interest, in English language, clearly marked, Reference No: 105/GE-ANE, IP/370/2021, “Consultancy Services for Recruited Provincial Environmental Specialist at ANE, IP, Zambézia Province” must be
delivered in a written form to the address below (in hard copy or by post mail or by e-mail) on or before 03:00 p.m.
(local time), on 18th of January 2021.

Client

:

Street Address
Attention
City
Country
Telephone
Email

:
:
:
:
:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, nº 1225, C.P. 403
Américo Dimande - Director-General
Maputo
Mozambique
+258 21 476 163 / 7
aneconsultant21@gmail.com
11961
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

Anúncio de Adjudicação

Aviso

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

Solicita-se a comparência dos funcionários abaixo indicados,
nos Recursos Humanos do Hospital supracitado, no prazo de
cinco (5) dias, contados a partir da data da publicação do
presente anúncio, a fim de tratarem assuntos do seu interesse:
1. Salomé Moisés Pelembe
2. Benilde Jorge Magaia
3. Carlos Samuel Mazive

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a seguinte adjudicação:

Entidade adjudicada

Objecto de Contratação

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

Publicação de anúncios e
fornecimento de jornal diário

Montante de
Adjudicação
1,000,0000.00MT

Concurso
Ajuste Directo nº:13/
UGEA/CGRN/2021

Maputo, Dezembro de 2021
O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
(Ilegível)
11993

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
11988

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA
1.ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota
correm seus termos uns Autos de Acção de Divórcio Litigioso, registados sob
o n.º 160/21-A, em que a autora DEODATA ELISA CUMBI UETELA MUZUZU,
casada, natural de Maputo, com domicílio na África do Sul, em Pretória, no
bairro Lynnwood Ridge, move contra o réu ACAI MUZUZU, casado, natural de
Manica, com última residência desconhecida e actualmente em parte incerta, é
este réu citado para, no prazo legal de vinte dias, que começa a correr depois
de finda a dilação de trinta dias, da segunda e última publicação deste anúncio
no jornal “Notícias”, para contestar, querendo, a acção supramencionada com
advertência de que a falta de contestação os autos seguirão os seu termos até
final à sua revelia, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial
que se encontra no Cartório desta Secção Cível à disposição do citando, onde
poderá levantá-lo durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021
A Escrivã de Direito
Elina Teresa Mathossi
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hélder Benigno Joaquim Cossa

13303

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Cancelamento de
Concurso Público
Concurso Público 47C000941/CP/Nº 16/CONST/ANE –
CD/313/2021
Contratação de Empreitada para Construção do Edifício
do Escritório da Delegação Provincial da ANE, IP – Cabo
Delgado
De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foi cancelado, em
virtude de déficit orçamental.
Pemba, aos 28 de Dezembro de 2021
O Delegado Provincial
Jeremias Feliciano Mazoio
342
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Delegação Provincial de Maputo

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

Segundo a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, Comunica-se a Adjudicação dos concursos abaixo indicados:

matricular novos ingressos: da

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um

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

Concurso

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor

N°03/CL/47K000952/UGEA/FEMP/21

Prestação de Serviços de Segurança na Delegação
do FE, FP Maputo

7 DAY SECURITY

320.112,00MT

N°23/CL/47K000952/UGEA/FEMP/21

Fornecimento de géneros alimentícios e de
limpeza

VIP SUPERMERCADO, LDA

4.742.00MT
(preço unitário da proposta)

Podendo obter mais informações na Secretaria daquela escola, sito na Sede do
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos
telemóveis: 84-7700298 ou 82-6864465 ou ainda 87-1232355.
ECLC, sito na sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua
nº 5049, telemóveis: 84-7700298/ 82-6864465/ 87-1232355

Matola, aos 28 de Dezembro de 2021
UGEA
Rua Major Curado, n.º 380 • Tel: 21 724672/82 3051539 • Fax 21 724672 • Matola
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo N.º: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias
ao nível da ANE, IP, Província da Zambézia
Nº do Contrato/Concurso: 95/GE-ANE, IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

Country: Mozambique
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for the Recruited Provincial Road Works Coordinator at ANE, IP,
Zambézia Province
Reference No: 95/GE-ANE, IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1.

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

1.

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

2.

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

2.

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

3.

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

3.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
4.

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

5.

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





6.

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
4.

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

5.

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

Qualificação em Engenharia Civil;
Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional, na coordenação de obras de construção e
manutenção de estradas, gestão de contratos de fiscalização de estradas;
Conhecimentos sólidos na elaboração de projectos, construção e manutenção de estradas
revestidas e não revestidas; e
Estar familiarizado com as normas e especificações aplicadas às estradas na África Austral, como
as da SATCC, TRH, TMH e as normas da ANE, IP’s.

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






A qualified University degree in Civil Engineering;
A minimum of five (5) years working experience, in coordination of road construction and
maintenance works, management of roads supervision contracts;
Knowledge in design, construction and maintenance of paved and unpaved roads; and
Familiarized with the standards and specifications applied to roads in southern Africa, such as
SATCC, TRH, TMH and ANE, IP´s Road Standards.

6.

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

7.

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

7.

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

8.

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

8.

Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours
local time, Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone:
258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com
Expressions of interest, in English language, clearly marked, Reference No: 95/GE-ANE, IP/370/2021,
“Consultancy Services for Recruited Provincial Road Works Coordinator at ANE, IP, Zambézia
Province”, must be delivered in a written form to the address below (in hard copy or by post mail or by
e-mail) on or before 3:00 p.m. (local time), on 18th of January 2021.

Administração Nacional de Estradas. IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone:
258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com
9.

Expressões de Interesse na língua Inglesa claramente indicando Concurso Nº 95/GE-ANE,
IP/370/2021 “Serviços de Consultoria de um Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias
ao nível da ANE, IP, Província da Zambézia” deverão ser entregues por escrito para o endereço
abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico) até às 15.00 horas do
dia 18 de Janeiro de 2022.

Entidade
Contratante
Endereço
Att.
Cidade
País
Telefone
Correio electrónico

:
:
:
:
:
:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, nº 1225, C.P. 403
Américo Dimande, Director-Geral
Maputo
Moçambique
+258 21 476 163 / 7
aneconsultant21@gmail.com

9.

Client
:
Street Address
Attention
City
Country
Telephone
Email

:
:
:
:
:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Américo Dimande, Director General
Maputo
Mozambique
+258 21 476 163 / 7
aneconsultant21@gmail.com
11992
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EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
SAUGINETA JOSÉ MAPULANGUANE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de
Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e dois a vinte e
três, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e
quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim Danilo
Momade Bay, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório,
foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Saugineta
José Mapulanguane, de trinta e dois anos de idade, no estado de solteira, que
era natural de Inharrime, com última residência habitual em Chalambe, filha de
Mapulanguane Maposse Cumbe e de Julieta Tuafulo.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua
última. Deixando como única e universal herdeira de todos seus bens sua filha
Tânia de Jesus Ferreira, solteira, maior, natural de Inhambane.
Que segundo a lei não há quem com ela possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

Anúncio de Adjudicação de Concursos

EM PRIMEIRA MÃO

De acordo com o artigo 33, n° 3, alínea d) conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os
concursos abaixo indicados:
BAIXE JÁ!

Objecto

Concorrente adjudicado

Valor da adjudicação
incluindo o IVA

25D003141/AD/029/2021

Fornecimento de combustível e lubrificantes

ESTAÇÃO DE SERVIÇO MHE, LDA

20.000,00MT

25D003141/AD/018/2021

Fornecimento de material de ferragem, jardinagem e rega

CONSTRUA, LDA

49.996,00MT

Nº de Concurso

Está Conforme

Termos e condições aplicavéis

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021
O Notário
(Ilegível)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Leia Notícias

Nacala, Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

13289
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República de Moçambique
Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d), número 3, artigo 33 conjugado com número 2 do artigo 64 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos de acordo com
o seguinte:

Nº do
Concurso

52A000141/
Adj.D/001/2020

52A000141
/
Adj.D/002/2020

Objecto do Concurso

Concorrente
Vencedor

Modalidade

Valor com IVA

Contratação de consultoria
para elaboração de Projecto
Executivo e Fiscalização
dos Institutos de Ensino
Técnico-Profissional - Zona
Sul

Dora
Consultores
Lda.

Ajuste
directo

18 907 645,81

Contratação de consultoria
para elaboração de Projecto
Executivo e Fiscalização
dos Institutos de Ensino
Técnico-Profissional - Zona
Centro

Dora
Consultores
Lda.

Ajuste
directo

12 940 686,05

Contratação de consultoria
para elaboração de Projecto
Executivo e Fiscalização
dos Institutos de Ensino
Técnico-Profissional - Zona
Norte

Arq Services
Lda.

Ajuste
directo

14 449 734,00

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos
da Cidade de Maputo, no
âmbito da Covid-19

Panleen

Ajuste
directo

39 996 358,27

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos da
província de Maputo, no
âmbito da Covid-19

Livaningo

Ajuste
directo

41 691 736,41

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos
da província de Gaza, no
âmbito da Covid -19

Ilulefemo

Ajuste
directo

32 924 234,39

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos da
província de Inhambane, no
âmbito da Covid-19

ONIX

Ajuste
directo

47 238 504,03

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos
das províncias de Sofala
e Manica, no âmbito da
Covid-19

TCCS, Lda

Ajuste
directo

83 383 472,82

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos da
província de Tete, no âmbito
da Covid-19

V&C
Construções

Ajuste
directo

35 674 999,49

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos da
província da Zambézia, no
âmbito da Covid-19

Oratha
Construções

Ajuste
directo

21 310 613,36

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos da
província de Nampula, no
âmbito da Covid-19

Alif
Construções

Ajuste
directo

42 897 996,70

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos da
província de Cabo Delgado,
no âmbito da Covid-19

Lasa
Construções

Ajuste
directo

35 781 502,16

Execute os trabalhos de
reabilitação dos sanitários
dos seguintes Institutos
da província do Niassa no
âmbito da Covid-19

JSV
Construções

Ajuste
directo

23 604 153,76

Maputo, Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
11969
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REPÚBLICA DE
MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E
TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA
MATOLA

Expanda o seu negócio

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

CARTÓRIO
NOTARIAL DA
CIDADE DE PEMBA
CERTIDÃO

HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS
por óbito de
LUDOVINA AMÉLIA
CHAMBALA

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e sete de Dezembro de
dois mil e vinte e um, lavrada de
folhas quarenta e sete a folhas
quarenta e oito, do livro de notas
para escrituras diversas número
um “A”, barra dois mil e vinte
e um, deste Cartório Notarial,
foi celebrada uma Escritura
de Habilitação Notarial por
óbito de que, que, dez horas do
dia vinte e nove de Novembro
de dois mil e vinte e um, no
Hospital Provincial de Pemba,
distrito de Pemba, província de
Cabo Delgado, faleceu vítima de
R99, ABÚ BACAR ALBERTO,
de então vinte e três anos
de idade, solteiro, maior, de
nacionalidade
moçambicana,
natural de Meluco, província de
Cabo Delgado e com a sua última
residência no distrito de Pemba,
Bairro Cariacó, província de
Cabo Delgado, filho de Alberto
José Bacar e Jacinta Saíde.
Que deixou como sua única
herdeira, sua filha ANCHA ABÚ
BACAR ALBERTO, solteira,
menor,
de
nacionalidade
moçambicana,
natural
e
residente em Pemba.
Que não existem outras pessoas
que por lei prefiram ou com ela
possam concorrer à sucessão.
Que deixou herdeiros sujeitos a
inventário obrigatório, deixou
bens imóveis e móveis e nem
deixou testamento.

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de nove de
Dezembro de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas setenta e nove
a folhas oitenta verso, do livro de
notas para escrituras diversas
número vinte e nove, traço “B”,
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo
da Notária em exercício, CÉLIA
BERNARDETE MESTRE GUAMBE,
foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de LUDOVINA AMÉLIA
CHAMBALA, casada à data do óbito,
de trinta e quatro anos de idade,
com última residência habitual na
Vila de Sena, Baia, Caia.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
forma de disposição da sua última
vontade, tendo deixado como
únicos e universais herdeiros
de seus bens, seus filhos: JOÃO
ALFREDO GUEREDATE ASSALE
e EGÍDIO CRISTO LUDOVICO
CHAMBALA ASSALE, solteiros,
maiores e residentes na Matola.
Que o cônjuge sobrevivo à data do
óbito é já falecido.
Que não existem outras pessoas
que de lei possam concorrer na
sucessão.
Fazem parte da herança todos os
bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias em nome da
falecida.

Está conforme

Está Conforme

Cartório Notarial da Cidade de
Pemba, aos vinte e oito dias do
mês de Dezembro do ano dois
mil e vinte e um.
O Notário

Matola, aos 28 de Dezembro de
2021
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Anuncie nos websites dos nossos jornais
e obtenha resultados
HOME

NACIONAL

ECONOMIA

POLÍTICA

CIDADES

OPINIÃO

SOCIEDADE

Desporto Nacional

“Mambas realizam
único treino no
país “

REPORTAGEM

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

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

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

Destaque

“Mambas realizam
único treino no
país “

CAN futebol de praia

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Breves

Destaque

Presidente participa
no funeral do Cardeal
Dom Alexandre ...

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

Destaque

Desporto

SED confirma CAN
de praia em Vilankulos ...

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:

info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz

+258 21 427061/2 | +258 84 910 4321 | +258 84 340 0623

A Notária
(Ilegível)
13300

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

COFRE DOS TRIBUNAIS
O Cofre dos Tribunais, instituição pública dotada de
personalidade jurídica e autonomia administrativa e
financeira pretende admitir para o seu quadro de pessoal:
Posição: Gestor de Recursos Humanos
Requisitos:
• Licenciatura em Recursos Humanos;
• Interesse e aptidão para área de Recursos
Humanos;
• Boa postura, capacidade de relacionamento e
comunicação;
• Conhecimento e uso de tecnologias de
informação e programas correntes;
• Idade inferior a 35 anos.
Competências
• Alto nível de integridade e maturidade para
enfrentar os desafios da posição;
• Comunicação eficaz;
• Iniciativa, dinamismo e proactividade.
Lugares …. 1
Posição: Jurista
Requisitos:
• Licenciatura em Direito;
• Experiência de trabalho de pelo menos três anos;
• Interesse e aptidão para área de Direito Civil;
• Boa postura, capacidade de relacionamento e
comunicação;
• Conhecimento e uso de tecnologias de
informação e programas correntes;
• Idade inferior a 35 anos.
Competências
• Alto nível de integridade e maturidade para
enfrentar os desafios da posição;

• Competências numéricas e analíticas;
• Comunicação eficaz;
• Iniciativa, dinamismo e proactividade.
Lugares – 1
Posição: Técnico Superior de Tecnologias de
Informação e Comunicação N1
Requisitos:
• Licenciatura em Informática;
• Experiência de trabalho de pelo menos três
anos;
• Interesse e aptidão para área de Informática;
• Boa postura, capacidade de relacionamento e
comunicação;
• Conhecimento e uso de tecnologias de
informação e programas correntes;
• Idade inferior a 35 anos.
Competências
• Alto nível de integridade e maturidade para
enfrentar os desafios da posição;
• Competências numéricas e analíticas;
• Comunicação eficaz;
• Iniciativa, dinamismo e proactividade.
Lugares - 1
Posição: Técnico Administrativo
Requisitos:
• Nível Médio de escolaridade;
• Excelente domínio de office na perspectiva do
utilizador;
• Boa postura, capacidade de Relacionamento e
comunicação;
• Capacidade de organização e agilidade;

• Conhecimento da língua portuguesa (escrita e
fala);
• Idade inferior a 35 anos.
Competências
• Alto nível de integridade e maturidade para
enfrentar os desafios da posição;
• Comunicação eficaz;
• Iniciativa, dinamismo e proactividade.
Lugares - 1
Posição: Auxiliar
Requisitos:
• Nível básico de escolaridade
• Cultura de serviço orientada para o trabalho;
• Conhecimento da língua portuguesa (escrita e
fala);
• Idade compreendida entre 30 a 35 anos
Competências
• Alto nível de integridade e maturidade para
enfrentar os desafios da posição;
• Comunicação eficaz;
• Iniciativa, dinamismo e proactividade.
Lugares – 1
As candidaturas são feitas mediante requerimento
dirigido à Veneranda Presidente do Conselho
Administrativo do Cofre dos Tribunais, acompanhadas
do CV, Certificado de habilitações literárias, NUIT e
fotocópia do B.I., a ser entregues na Secretaria do Cofre
dos Tribunais, sita na Rua da Demanda, nº 11, 5º andar,
no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data da
publicação deste anúncio.
11984
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
Serviços de Justiça e Trabalho

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ZEFANIAS POLICARPO NHAMASSULA GOVE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública
de vinte e sete de Abril de dois mil e vinte e um, lavrada de
folhas cinquenta e cinco verso a folhas cinquenta e seis verso,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e
oitenta e dois, “C”, deste Quatro Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador
e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de ZEFANIAS POLICARPO NHAMASSULA GOVE, no estado
de solteiro, de setenta anos de idade, natural de Inhambane,
de nacionalidade moçambicana, com última residência no
Bairro Patrice Lumumba, sem ter deixado testamento ou
quaisquer outras disposições de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura que deixou como
únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus
filhos: ROSA ZEFANIAS GOVE, solteira, maior, natural e
residente em Maputo, DOMINGOS ZEFANIAS GOVE, casado

Está Conforme
Maputo, aos 27 de Dezembro de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE TETE
7.ª SECÇÃO CÍVEL

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

Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura pública do dia vinte e dois de
Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas dois verso a folhas quatro, do
livro de notas para escrituras diversas
número vinte e um, traço “A”, do Cartório
Notarial de Tete, perante BRIGITTE NÉLIA
MESQUITA VASCONCELOS, licenciada
em Ciências Jurídicas, Conservadora e
Notária Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma escritura pública
de Habilitação de Herdeiros por óbito de
JOÃO CIPRIANO LUÍS, falecido no dia
dezasseis de Agosto de dois mil e dez,
na sua residência, no estado de solteiro,
maior, de cinquenta anos de idade, natural
de Ulonguè, distrito de Angónia, província
de Tete, de nacionalidade moçambicana,
filho de Cipriano Luís e de Francisca André,
com a última residência habitual no bairro
Chalambe Um, cidade de Inbambane, sem
ter deixado testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura
pública foram declarados como únicos
e universais herdeiros seus filhos:
MAXIMINO JOÃO LUÍS, solteiro, menor,
natural de Inhambane, de nacionalidade
moçambicana e residente em Tete, CELMA
JOÃO LUÍS, solteira, maior, natural de Tete,
de nacionalidade moçambicana e residente
em Inhambane, SIDÁLIA JOÃO CIPRIANO
LUÍS, solteira, maior, natural de Tete, de
nacionalidade moçambicana e residente
em Inhambane e FELICIDADE JOÃO
CIPRIANO LUÍS, solteira, maior, natural
de Tete, de nacionalidade moçambicana e
residente em Inhambane.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram aos indicados
herdeiros ou com eles possam concorrer
na sucessão à herança e dela fazem parte
bens móveis, imóveis, direitos e conta
bancária.

O MERITÍSSIMO JUIZ DE
DIREITO DA 7.ª SECÇÃO CÍVEL
DO TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE TETE

EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE
HERMENEGILDO AFONSO
MALULEQUE

Faz saber que no Cartório desta
Secção correm seus termos
uns Autos Cíveis de Acção
Executiva para Pagamento
de Quantia Certa sob forma
de
Processo
Ordinário,
registados sob o n.º 54/020,
em que é exequente ALCIDY
JOÃO JOSÉ e executado JOSÉ
EUGÉNIO MAGENGE, maior
de idade, natural de Zavala, de
nacionalidade moçambicana,
com
última
residência
conhecida na cidade de Tete,
actualmente em parte incerta,
com os números telefónicos
fora de área, e por esta via
são citados todos os credores
desconhecidos, para a presente
execução nos termos do artigo
864 do CPC.
Duplicados legais a serem
levantados junto deste Tribunal,
no Cartório da 7.ª Secção Cível.
Para constar passou-se o
presente anúncio, a fim de ser
publicado.

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura do dia vinte do mês de
Setembro do ano dois mil e vinte e um,
lavrada de folhas vinte e cinco a vinte
e seis, do livro de notas para escrituras
diversas número 98-A, a cargo de
MOMEDE FARUCO MAMUDO MUJAVAR,
licenciado em Direito, Conservador e
Notário Superior em exercício no referido
Cartório, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito
do senhor HERMENEGILDO AFONSO
MALULEQUE, ocorrido no dia vinte e
dois de Agosto de dois mil e dezanove,
na altura com cinquenta e cinco anos de
idade, no estado civil que era solteiro,
de nacionalidade moçambicana, filho
de Afonso Matias Maluleque e de Elisa
Marquês Cossa.
Que o autor da herança não deixou
testamento nem qualquer disposição que
expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens
móveis, imóveis incluindo valores
monetários depositados em bancos.
Que deixou como únicos e universais
herdeiros,
seus
filhos:
GÉRCIA
MARGARIDA MALULEQUE, CLEITON
AFONSO HERMENEGILDO MALULEQUE,
solteiros, naturais de Xai-Xai e sua cônjuge
Carolina Julião Machaieie, solteira,
natural de Maputo, residente na Vila da
Macia.
Que nos termos da lei não há outras
pessoas que prefiram à indicada herança
ou que possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do
Código do Notariado em vigor faz-se
esta publicação em conformidade com a
referida escritura de habilitação a que me
reporto.
Está Conforme

Cumpra-se
Tete, aos 18 de Novembro de
2021
O Juiz de Direito
Dr. Hélio Hugo de Almeida
Canjale

Está Conforme
Tete, aos 29 de Dezembro de 2021

Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 20 de
Setembro de 2021
Notário
(Ilegível)

P/A Escrivã de Direito
Dr.ª Eunice Regilda Gilamba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA PROVÍNCIA DE
GAZA
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

ANÚNCIO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE JOÃO CIPRIANO LUÍS

O Conservador Técnico
(Ilegível)

com Afessa Mahamude Valigy, sob regime de comunhão
geral de bens, TINA ZEFANIAS NGOVE, casada com António
Tomé Macilau Vilanculo, sob o regime de comunhão geral
de bens, natural e residente em Maputo e MARTA ZEFANIAS
NGOVE, solteira, maior, natural e residente em Maputo,
todos de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam
concorrer à sucessão da herança e que dela fazem parte bens
móveis e imóveis.

268

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

REPUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto de Ajuste Directo foi
adjudicado de acordo com a tabela abaixo.
Nº de Concurso

Objecto

Ajuste Directo nº
06/UGES/ICSDPM/2020

Arrendamento
de imóvel para
habitação

Valor de
adjudicação

Locador

11715
ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

ZAHIDA ABDULRAZAC

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

EM PRIMEIRA MÃO

631.800,00MT

Termos e condições aplicavéis

ENCONTRE AS MELHORES

Matola, aos 29 de Dezembro de 2021
A UGEA
(Ilegível)

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL

11998

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

COFRE DOS TRIBUNAIS

ANÚNCIO DE CONCURSO
O COFRE DOS TRIBUNAIS convida aos interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade, a apresentarem
propostas seladas conforme detalhes abaixo:
Nº do
Concurso
03/CT/
UGEA/22
Público

Objecto do
concurso

Material de
escritório

Garantia
provisória

Data e hora de
abertura das
propostas

1,500,000.00MT

Data: 18/1/2022
Abertura:
10.45 horas

Data e Hora de
submissão da
proposta

3.

O prazo de validade das propostas é, contado da data de entrega e abertura da proposta.

4.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, em sessão pública, na presença de
representantes dos concorrentes e público que desejar assistir ao acto.

Custo do
documento
do concurso

Cofre dos Tribunais
Rua da Demanda, n.º11, 5º andar
5.

Data: 18/1/2022
Entrega: 10.30 horas

5,000.00MT

1.

É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica e de regularidade fiscal.

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos e adquirí-los
no endereço abaixo, pela importância acima descrita, não reembolsável, devendo depositar na conta
do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) n.º 5487736310001 a favor do Cofre dos Tribunais.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.
Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021
A Entidade Contratante
(Ilegível)
11983

Acesse: PUBLICIDADE
https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
FELICIANO UANINGANA FULANA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Dezembro
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas cinco verso a folhas sete, do livro
de notas para escrituras diversas número cento e oitenta, traço “B”, deste
Cartório Notarial, a cargo de ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, Conservador e
Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de FELICIANO UANINGANA FULANA,
de sessenta e nove anos de idade, no estado civil que era casado com Lúcia
Valente, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de BileneMacia, filho de Joaquim Fulana e de Neiasse Chivulele, com última residência
no Bairro da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última
vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: NELSON
CÉSAR FELICIANO FULANO, solteiro, maior, natural de Maputo e residente no
Bairro Fomento, Matola, JOSÉ EDUARDO FELICIANO FULANO, solteiro, maior,
natural de Maputo e residente no Bairro Fomento, Matola, e cônjuge LÚCIA
VALENTE, viúva, natural de Manjacaze e residente no Bairro Fomento, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta
sucessão da herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d), n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento e Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram
adjudicados os objectos de concursos abaixo:

Está conforme
Matola, aos 23 de Dezembro de 2021
A Técnica
(Ilegível)

13261

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Adjudicação Ajuste Directo Nº 19/A.D/
B.M/R.A/SPST/2021, Contratação para
Fornecimento de 45.067,06 Litros de
Diesel
De acordo com artigo 64 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março, comunica-se que o objecto do
concurso acima foi adjudicado à empresa:
AUTO ZAMBEZE, EI, no valor total de
3.024.000,00MT (três milhões e vinte e
quatro mil meticais) incluindo o IVA.
Autoridade Competente
(Ilegível)

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

403

Nº de Concurso

Objecto de Contratação

Concorrente e o preço

58L001251/CC/60/2021

Fornecimento de uniforme para administrativos do Hospital Geral
José Macamo

IMAC-INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, pelo
valor de 218.462,04MT

58L001251/CC/67/2021

Fornecimento de cadeiras para copa ao Distrito Municipal
KaMubukwana

BSERV-CONSULTÓRIO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO,
LDA, pelo valor de 159.845,40MT

58L001251/CC/33/2021

Prestação de serviços de catering aos Distritos Municipais
Katembe e KaMubukwana

JEJE CONFECÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
ORNAMENTAÇÃO & CATERING, pelo valor de
308.763,00MT

58L001251/CC/31/2021

Fornecimento de aparelhos de ar-condicionados ao Distrito
Municipal KaMubukwana.

SMART CONNECT, pelo valor de 158.250,00MT

58L001251/CC/32/2021

Fornecimento de aparelhos de ar-condicionados ao Distrito
Municipal KaTembe

SMART CONNECT, pelo valor de 165.600,00MT

58L001251/CC/48/2021

Prestação de serviços de catering ao Distrito Municipal
KaMubukwana

ALPA CATERING ,LDA, pelo valor de 49.140,00MT

58L001251/CC/36/2021

Fornecimento de material de protecção contra Covid-19 ao
Distrito Municipal KaMubukwana e Distrito Municipal KaTembe

LUSO FARMA ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, pelo
valor de 260.724,00MT

58L001251/CC/39/2021

Fornecimento de electrodomésticos ao Distrito Municipal
KaMubukwana

HIPER SOLUTIONS, LDA, pelo valor de 48.000,00MT

58L001251/CC/51/2021

Fornecimento de material de higiene e conforto ao Distrito
Municipal KaTembe

CASA BHAY, LDA, pelo valor de 147.806,91MT

58L001251/CC/59/2021

Prestação de serviços de manuteção das infra-estruturas das
unidades sanitárias do Distrito Municipal KaMubukwana

ARMANDO PEREIRA A.P. CONSTRUÇÕES, pelo valor de
147.127,03MT

58L001251/CC/37/2021

Prestação de serviços de manuteção das infra-estruturas das
unidades sanitárias do Distrito Municipal KaMubukwana

MRC ENTERPRISE, LDA, pelo valor de 151.917,48MT

58L001251/CC/35/2021

Fornecimento de electrodomésticos ao Distrito Municipal
KaMubukwana

LAMBO SERVIÇOS, LDA pelo valor de 130.455,00MT

58L001251/CC/39/2021

Fornecimento de electrodomésticos ao Distrito Municipal
KaMubukwana

HIPER SOLUTIONS SOCIEDADE UNIPESSOAL, pelo valor
de 48.000,00MT

58L001251/CC/40/2021

Prestação de serviços de manuteção das infra-estruturas das
unidades sanitárias do Distrito Municipal KaMubukwana - Centro
de Saúde de Inhagóia

ARCE - CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃOS DE IMÓVEIS,
pelo valor de 148.560,00MT

58L001251/CC/56/2021

Fornecimento de projectores de imagem ao Distrito Municipal
KaMubukwana- Centro de Saúde de Inhagóia

SMART CONNECT, pelo valor de 110.000,00MT

58L001251/CC/41/2021

Prestação de serviços de substituição de loiça sanitária e
gradeamento do edifício da materindade ao Distrito Municipal
KaMubukwana

PRO- SERCIL, LDA pelo valor de 290.340,18,00MT

58L001251/CC/50/2021

Prestação de serviços de catering ao Distrito Municipal KaTembe

ALPA CATERING, LDA, pelo valor de 133,000,00MT

58L001251/CC/42/2021

Prestação de serviços de manutenção das infra-estruturas das
unidades sanitárias do Distrito Municipal KaMubukwana- Centro
de Saúde de Bagamoyo

ARCE - CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃOS DE IMÓVEIS,
pelo valor de 148.356,00MT

58L001251/CC/64/2021

Prestação de serviços de catering ao Hospital Geral José Macamo

JEJE CONFECÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EI, pelo
valor de 340.210,00MT

58L001251/CC/04/2021

Fornecimento de roupa hospitalar com timbre ao Hospital Geral
José Macamo

CASA DA SORTE, pelo valor de 349.330,00MT

58L001251/CC/34/2021

Fornecimento de equipamento informático ao Distrito Municipal
KaTembe e Distrito Municipal KaMubukwana

PROFISSIONAL HOLDING SOCIDADE UNIPESSOAL,
LDA, pelo valor de 189.993,96MT

58L001251/CC/30/2021

Fornecimento de utensílios domésticos ao Distrito Municipal da
KaTembe

LAMBO SERVIÇOS, LDA, pelo valor de 67.450,00MT

58L001251/CC/53/2021

Fornecimento de material de protecção contra Covid-19 ao
Distrito Municipal da KaTembe

LUSO FARMA - ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, pelo
valor de 127.422,00MT

58L001251/CC/65/2021

Fornecimento de material de protecção contra Covid-19 ao
Distrito Municipal KaMubukwana

KAMBENY, pelo valor de 158.860,43MT

58L001251/CC/61/2021

Fornecimento de electrodomésticos ao Distrito Municipal
KaMubukwana

LAMBO SERVIÇOS, LDA, pelo valor de 43.700,00MT

58L001251/CC/67/2021

Prestação de serviços de renovação/ reparação e fornecimento de
serviços ao Centro de Saúde Chamissava - Distrito Municipal da
KaTembe

CETRAIN CONSTRUÇÕES, LDA, pelo preço de
315.922,23MT

58L001251/CC/66/2021

Prestação de serviços de Renovação/reparação e fornecimneto de
serviços ao Centro de Saúde Chamissava- Distrito Municipal da
KaTembe

CETRAIN CONSTRUÇÕES, LDA, pelo preço de
97.049,16MT

58L001251/CC/63/2021

Fornecimento de fogões à gás ao Distrito Municipal da KaTembe

HIPER SOLUTIONS, pelo preço de 64.000,00MT

BAIXE JÁ!

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021
A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
Termos e condições aplicavéis
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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”

Construa Build IT

Av. Samora Machel –

EN4

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz
+258 84 9104316 | +258 84 9104309
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Melhora assistência médica
às comunidades rurais

A

QUALIDADE
e
humanização
na
prestação dos cuidados de saúde nas
unidades sanitárias
tendem a melhorar nas comunidades rurais ao nível
da província de Tete, com
a abertura de mais seis unidades sanitárias.
O governador de Tete,
Domingos Viola, disse há
dias ao nosso Jornal que no
ano prestes a terminar entraram em funcionamento
mais seis novas unidades
sanitárias em várias localidades dos distritos de Dôa,
Moatize, Zumbu e Tete, que
elevaram a rede sanitária
para 147 hospitais.
“O Governo é pela contínua expansão da rede sanitária e hospitalar e pela
melhoria da qualidade dos
serviços de saúde, com o
objectivo de ter uma população saudável”, sublinhou
Viola, que acrescentou que
a promoção e a expansão
da rede sanitária para as
zonas rurais e fronteiriças é acompanhada pela
formação e alocação de
recursos humanos qualificados,
disponibilidade
de medicamentos, bens e
equipamentos necessários,
assegurando o acesso da
população aos cuidados de
saúde primários.
“Pretendemos assegurar a promoção, prestação
de cuidados de saúde e prevenção de doenças através
da informação, educação,
comunicação e envolvimento de toda a sociedade,

Redes mosquiteiras são das principais artes nocivas à pesca

PESCA ARTESANAL

Artes nocivas
destruídas
Um dos centros de saúde recentemente inaugurados

responsabilizando os cidadãos, as famílias e as comunidades”, prometeu o
governador.
Acrescentou que igualmente, o Executivo incentiva o apetrechamento das
unidades sanitárias com
equipamento
adequado,
para fortalecer a capacidade de diagnóstico e de tratamento de doenças.
Por outro lado, Domingos Viola valorizou a medicina tradicional, incluindo
a investigação de plantas,

bem como a consolidação
das parcerias entre a medicina moderna e a tradicional através da utilização
das suas potencialidades
nas unidades sanitárias,
monitoráveis pelo Serviço
Nacional de Saúde.
Aos adolescentes e jovens, o Governo, de acordo
com Domingos Viola, garante serviços integrados
de saúde sexual reprodutiva em toda a rede sanitária
distribuída um pouco pela
província.

“Continuaremos a assegurar a melhoria dos cuidados à mulher durante a
gravidez, parto e pós-parto, para reduzir a mortalidade materna, neonatal e
perinatal, e construir maternidades e casas de ‘mãe
espera’ nas unidades sanitárias espalhadas pelo meio
rural”, sustentou Viola.
Ainda na área da saúde,
estão em curso acções para
aperfeiçoar a prevenção e a
resposta a epidemias, particularmente a malária e

as doenças diarreicas, com
destaque para a cólera e todas enfermidades derivadas
de mudanças climáticas
que assolam o país de forma
cíclica.
“Estamos a disseminar
informação e mensagens
apropriadas para grupos
etários específicos na família, na comunidade e nas
escolas, promovendo hábitos de vida saudáveis, comportamentos adequados e
concluiu
responsáveis”,
Domingos Viola.

Agricultura comercializou
mais de 1500 toneladas
A PROVÍNCIA de Tete comercializou durante a última campanha agrícola 1.573.715,2 toneladas de produtos diversos, o
que ultrapassa em 0,7 por cento o planificado e 14 por cento
de crescimento comparativamente à quantidade comercializada na campanha agrícola
2019/20, que foi de 1.252.179,2
toneladas.
O director da Indústria e
Comércio no Conselho Executivo Provincial de Tete, Ofélio

Jeremias, disse há dias ao “Notícias” que a província registou
uma maior quantidade de excedentes de produtos agrícolas
produzidos pelos camponeses
principalmente nos distritos de
Zumbu, Angónia, Tsangano,
Marávia, Macanga e Chifunde,
todos situados no planalto de
Angónia/Marávia.
“Registamos um aumento quantitativo do número de
mercados e feiras servindo
como locais de concentração

O milho é uma das principais produções de Tete

de produtores e comerciantes
envolvidos na compra e venda de excedentes agrícolas na
zona rural”, afirmou.
Disse ainda que a concessão do fundo rotativo de comercialização agrícola direccionado aos intervenientes da
comercialização, gerido pelo
GAPI e sob controlo do Instituto de Cereais de Moçambique,
contribuiu positivamente para
ultrapassar a meta planificada
de compra de produtos agrí-

colas excedentários dos camponeses.
Aquele responsável apontou os cereais como o milho
que na rede de comercialização
conseguiu adquirir aos produtores 724.998 toneladas, seguido de 185.385,1 toneladas de
feijão e 145.982 de batata reno
sendo os distritos de Zumbu,
Angónia e Tsangano os maiores contribuintes.
Durante o período de comercialização de produtos

excedentários agrícolas da população, seis intervenientes no
processo dos distritos de Angónia, Marávia, Moatize e Dôa
beneficiaram do empréstimo
proveniente do fundo rotativo
de comercialização agrícola,
com um valor global de cerca
de 14.300 milhões de meticais.
Brigadas compostas por
técnicos do Comércio e da
Agricultura, durante a monitoria do processo de comercialização, têm recomendado
aos praticantes da actividade
agrícola na província de Tete a
promoção de uma agricultura diversificada, sustentável e
competitiva, fazendo o melhor
uso e aproveitamento dos recursos naturais e incentivando a potencialização de zonas
agro-ecológicas.
Para a materialização desta
importante forma de combate
à fome, o Governo moçambicano equaciona acções visando a promoção e alocação de
orçamento adequado aos sectores agrário e industrial, de
modo a continuar a estimular a
sua modernização e impulsionar o comércio.
Ainda no concernente à
elevação dos índices de produção e produtividade, o Governo vai impulsionar a expansão
de centros de formação agrária
para a capacitação dos produtores e extensionistas; criação
de casas agrárias e mercados
grossistas de insumos e produtos agrários no território
nacional, para o fomento da
produção, conservação e comercialização.

CERCA de 2193 artes nocivas à pesca, a maioria de
pescadores artesanais instalados na albufeira de
Cahora Bassa foram apreendidas e posterior destruição, durante as campanhas de patrulhamento e fiscalização levadas a cabo desde Fevereiro.
A responsável do Departamento de Pescas nos Serviços de Actividades Económicas no
Conselho de Representação do Estado, Piedade
Malizane, revelou que a fiscalização foi realizada por uma equipa constituída por técnicos dos
Serviços Distritais de Actividade Económica em
Cahora Bassa, Mágoè, Marária e Zumbu, Polícia
Costeira e Lacustre Fluvial e fiscais de Pesca do
Serviço Provincial de Actividades Económicas.
“No âmbito da pesca artesanal, foram levadas a cabo acções de fiscalização nos distritos
de Cahora Bassa, Mágoè, Marávia, Zumbu, Dôa
e Mutarara, onde se inspecionados cerca de 194
centros de pesca e apreendidas e destruídas 3193
artes por serem nocivas à pesca”, sublinhou Malizane.
Dados em nosso poder revelam que actualmente a pesca artesanal é exercida por cerca de
nove mil operadores contribuindo com cerca de
67 por cento no volume de captura global, assumindo uma grande valia na segurança alimentar,
na criação de postos de emprego e na renda familiar, não apenas nos distritos situados ao longo
da albufeira e do rio Zambeze, mas também nas
regiões do interior.
Entretanto, apesar do registo de um crescimento acentuado da produção da pesca artesanal, esta não vem sendo acompanhada de dados
que demonstram uma melhoria nos níveis de licenciamento.
Assim, cerca de 90 por cento dos pescadores artesanais não possuem licenças de pesca e
todos optam pelo uso de artes nocivas. A nossa
fonte acrescentou que é objectivo das autoridades pesqueiras estimular, através do exercício

de uma pesca responsável, o aumento sustentável da contribuição da pesca artesanal para o
abastecimento do mercado interno em pescado
e subsequentemente aumento da renda das comunidades.
“Queremos o desenvolvimento de infra-estruturas de apoio à pesca e aquacultura, em parceria com o sector privado e outras acções para a
redução das perdas pós-captura que ocorrem na
cadeia de valor”, repisou Malizane.
Estão em materialização projectos para promoção de investimentos em infra-estruturas de
apoio à pesca e outras associadas, por forma a expandir a comercialização responsável dos recursos naturais provenientes do sector.
Em Moçambique, a pesca é uma importante
fonte de proteína animal e de emprego, por isso o
Governo defende uma gestão partilhada dos recursos pesqueiros marinhos e de água doce, com
base numa efectiva participação da indústria e
dos pescadores artesanais.
Neste contexto, o Executivo moçambicano
aprimora o ordenamento e medidas estruturantes na pesca artesanal por forma a incrementar os
benefícios socioeconómicos para as comunidades pesqueiras e para o país.
Tete apresenta um potencial para o desenvolvimento da aquacultura de água doce nos distritos de Mágoè, CahoraBassa, Macanga, Angónia,
Moatize, Chiúta, Tsangano e cidade de Tete.
Dada a existência de um vasto potencial em
recursos hídricos, terra e espécies nativas adequadas para o cultivo em cativeiro, esta actividade é considerada prioritária para o sector das
pescas na província.
Em Tete pratica-se a pesca semi-industrial
de kapenta, de pequena escala, recreativa e desportiva, que desempenha um papel importante
na economia dos distritos e da província em geral.

Estradas do Zambeze
intensifica vigilância
no corredor de Tete
A ESTRADAS do Zambeze, na
província de Tete, encontra-se empenhada na reparação
de alguns troços danificados
ao longo do corredor da rede
viária.
O director daquela empresa, Pedro Santos, disse há
dias ao nosso Jornal que para
além da actividade rotineira de
manutenção e reparação das
estradas concessionadas, está
igualmente a prestar assistência e vigilância no eixo rodoviário de maior tráfego de automobilistas para a prevenção
de acidentes de viação.
A fonte acrescentou que
durante este mês de Dezembro, estão intensificadas as
actividades de assistência e
vigilância às estradas concessionadas, onde estão em curso

acções de sensibilização aos
utentes para optarem por condução defensiva, com vista a
evitar acidentes.
Este trabalho tem surtido
efeitos positivos, tanto que, em
igual período do ano passado,
por exemplo, no corredor de
Tete, principalmente, foram
registados dois acidentes, sem
perdas humanas.
“Temos efectuado actividades de assistência e vigilância, cobrindo na totalidade, os
700 quilómetros de estradas
concessionadas, EN7, EN8,
EN9 e EN304, e fazemos uma
avaliação positiva das nossas
actividades durante os últimos
cinco anos, visto que os acidentes de viação têm reduzido
significativamente nas nossas
estradas”, reconheceu a fonte.

O director da Estradas do
Zambeze elogiou por outro
lado as instituições parceiras
que trabalham nesse processo
de redução de acidentes nas
estradas, nomeadamente o
INATRO, ANE, Polícia de Trânsito, entre outras.
“Para o ano 2022, perspectivamos servir melhor os
nossos utentes, através de
actividades de assistência
e vigilância, bem como em
acções didácticas de sensibilização e consciencialização
dos condutores de veículos,
motociclos, aos ciclistas assim como os pedestres, em
matéria de segurança rodoviária, tudo para que as nossas estradas estejam livres de
acidentes e mortes”, concluiu Santos.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Os nossos académicos!
DIZ-SE que a universidade como um lugar de construção de conhecimento científico e artístico, onde os
docentes e estudantes são desafiados a buscar o conhecimento novo de forma crítica, reflexiva e criativa, é absolutamente paradoxal que uma pessoa que já frequentou, tenha uma inteligência ou capacidade intelectual
reduzida, a ponto de se comparar com um analfabeto.
Não é por acaso que realizar um trabalho que
desenvolva no estudante universitário a capacidade
de aprender, lendo, compreendendo e interpretando
as coisas ou fenómenos, é um grande desafio, porém,
constitui um dever inesquecível do docente, neste caso
universitário, buscar sempre antigos e novos conhecimentos do mundo, imprescindíveis para uma sólida
formação académica.
O facto aqui é que queremos demonstrar o nosso
sentimento de total oposição à “ignorância” deliberada (?), de alguns ilustres académicos. É que, não foram
poucas vezes que já fizemos inquéritos sobre determinados assuntos que interessam a sociedade, em que fomos confrontados com a falta total de conhecimento
geral por parte dos académicos da cidade de Nampula,
e não só.
Por exemplo, é absolutamente caricato e até inadmissível que um indivíduo que se diz que é doutor e
docente universitário, não saiba que existe a Organização das Nações Unidas (ONU), por alegadamente nunca ter ouvido falar daquele organismo mundial, e muito
menos do respectivo secretário-geral.
Essa realidade tornou-se ainda clarificada nessa
perspectiva (ignorância), quando encontrámos nesta
semana, num dos restaurantes de cá do sítio, um outro
académico e docente universitário, que também disse que não conhecia o arcebispo anglicano Desmund
Tutu, um dos artífices da luta secular anti-Apartheid, na
África do Sul, falecido há dias.
Do que se tem conhecimento é que, Desmund Tutu
era, principalmente, uma referência e uma reserva moral para milhões de pessoas, não só no continente africano, mas de todo o mundo.
E se um doutor e docente universitário não sabe
coisas como estas e outras do mundo, que contribuem
para a construção de um conhecimento científico, que
dizer do seu estudante na produção desse conhecimen-

to para o seu desempenho como futuro profissional de
qualquer área do saber?
Embora não saibamos qual é a média de leitura
de livros e jornais, mesmo através da internet e outras
plataformas digitais, dos moçambicanos, parece ser indesmentível que ocupamos posições baixas em relação
a outros países.
Dizia um académico cubano, que muitos são os
benefícios que a leitura proporciona, como o desenvolvimento da imaginação bem como o aumento dos
conhecimentos gerais do senso crítico. Quando lemos
ocorrem diversas ligações no cérebro que nos permitem desenvolver O raciocínio e aguçamos nosso senso
crítico por meio da capacidade de interpretação.
Por outro lado, há quem entenda que com a globalização e aceleração das transformações comunicacionais e digitais da modernidade, o acto de leitura, que
como está dito, ajuda a ter o conhecimento de muitas
coisas que acontecem no mundo, está adquirindo cada
vez mais um lugar secundário, mesmo nos meios académicos, por isso, há muito plágio nas universidades e
noutros níveis de ensino.
As pessoas deixaram de perceber que a leitura é
uma prática social para o desenvolvimento da cognição humana. Sabemos e “armazenamos” na nossa cabeça muitas coisas através dela. A leitura proporciona
o desenvolvimento do nosso intelecto e imaginação
além de promover a aquisição de conhecimentos globais.
Portanto, há uma necessidade de se criar e inovar
sempre os conhecimentos, principalmente para os nossos académicos. A sociedade como a nossa, requer um
pesquisar e construir de conhecimentos constantes. É
brincadeira de mau gosto, perigoso e vergonhoso o que
está a acontecer com eles (académicos), pois, a sua “ignorância”, como está dito, tem implicações nefastas na
formação académica dos seus alunos.
Por favor, não percamos, sobretudo como académicos, a nossa identidade como moçambicanos, africanos e cidadãos do mundo, valorizando e respeitando
também aquilo que é nosso, sobretudo a nossa história
que muitos não conhecem por aparente falta de interesse e ignorância dos acontecimentos do passado e
contemporâneos.

Tornar abrangente
projecto de separação
de lixo em tambores
CONSTANTINO JOSÉ
APRECIO a iniciativa de quem de direito de alocar
tambores para a separação do lixo. Todavia, peço
para que sejam abrangentes, tendo em conta que
no interior dos bairros ainda se recorre aos contentores para o depósito de todo o tipo de lixo.
Tomei conhecimento de que a partir dos resíduos sólidos é possível produzir ou fabricar outros produtos tendo em conta os três “r”, nomeadamente recolher, reciclar e reutilizar.
Assim sendo, aconselha-se que o lixo seja
separado, sendo que o plástico, vidro e as coisas
que apodrecem, por exemplo, devem ser colocados em locais separados de modo a permitir que
os catadores façam melhor proveito dos mesmos
e, porque não, facilitar a sua actividade.
Fico feliz por constatar que esta iniciativa de
colocação de tambores está a chegar ao nível dos
bairros periféricos da cidade de Maputo. Numa
primeira fase, era possível ver somente estes tambores na zona do cimento, especificamente na
zona da praia mas, actualmente é possível encontrar também noutros lugares.
Por exemplo, na Avenida de Moçambique,
próximo do desvio que dá acesso ao bairro de
Magoanine “C”, mais conhecido por Matendene,
existem três tambores que estão à disposição dos
cidadãos para melhor depositarem o lixo.
Mas, acontece que esta iniciativa precisa de
chegar ao interior de modo que os cidadãos não

caminhem longas distâncias para poder depositar o lixo. A presença destes tambores naquele
espaço é igualmente satisfatória porque quem
tem viatura própria e passa por aquele local já
não encontra justificação para, por exemplo, colocar garrafas de vidro ou de plástico no contentor.
A partir da altura em que a pessoa tem conhecimento da utilidade do lixo, fica triste quando,
por causa da distância, continua a depositar todo
o tipo de resíduos sólidos no contentor. Esta situação faz com que os catadores também tenham
muitas dificuldades para lidar com o lixo.
É sabido que existem compatriotas que garantem a sobrevivência de suas famílias catando
o lixo. Os vemos a remover o lixo para identificar o que é comercializável para depois agrupar
e proceder à entrega em locais apropriados para
posterior reutilização.
Por favor, alarguem esta iniciativa. Paulatinamente vamos ganhando consciência da importância dos resíduos sólidos e o respeito que se deve
ter por aqueles que catam o lixo. Pois, toda a actividade desenvolvida de forma honesta e que gera
rendimento, deve ser incentivada e elogiada. São
nossos irmãos que querem viver de forma honesta, tendo encontrado alternativa para a sobrevivência nesta actividade.
Obrigada pela iniciativa, espero que efectivamente seja alargada ao interior dos bairros periféricos.
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Festas seguras
SILVA J. MAGAIA
PERMITA-ME usar a vossa gentileza
para encerrar o ano partilhando esta pequena crónica que espelha parte do nosso
quotidiano, com riscos e (ir)responsabilidades que nos recusámos a assumir e
corrigir.
Terça-feira, 28 de Dezembro de
2021. Conduzo tranquilamente pela Avenida 25 de setembro, quando passava
pouco das 15.00horas. Coisa rara! derivada do facto de finalmente ter conseguido
gozar alguns dias de férias.
Aproveito para apreciar a nossa cidade, aqui e ali ferida pela chuva que sobre
ela se abateu na noite anterior. De repente, uma viatura ligeira, muito pequena
para o tamanho da que vinha a conduzir,
ultrapassa-me veloz no troço defronte do
Banco de Moçambique, lançada em direcção a poente. Depara-se com o sinal
amarelo no semáforo do cruzamento com
a Avenida Karl Marx, hesita, acelera, desacelera e finalmente para no vermelho.
Ufff, respirei de alívio. Acabava de
assistir a outros dois episódios semelhan-

tes, cujo fim foi diferente.
Aproximei-me e parei à esquerda do
pequeno motor, contendo a minha vontade de desabafar com o condutor. O meu
lado menos cobarde impeliu-me a deixar
o carro deslizar mais um pouco até ficar
cara a cara com o motorista. Estava sozinho. Ambos conduzíamos com os vidros
abertos, coisa pouco aconselhável nos
dias que correm.
Boa tarde, cumprimentei-o. Correspondeu com um largo sorriso, transmitindo respeito e simpatia. Fiquei sensibilizado.
Fizeste o meu dia, já o fui tratando
com intimidade, graças à simpatia com
que me acolheu.
Como assim, perguntou-me mostrando curiosidade.
Quando te vi lançado pensei que
fosses passar com o sinal vermelho. Teria sido a 3ª vez que assisto a tamanha
irresponsabilidade num espaço de uma
hora…
A primeira aconteceu na Avenida
Julius Nyerere, no semáforo do entroncamento entre esta e a “ Mao Tse Tung”.

Uma viatura também de pequenas dimensões, como é apanágio nas nossas
avenidas, fez todas as gincanas possíveis
para passar entre as duas filas de carros
que se imobilizavam perante o sinal amarelo, contornando os que estavam perfilados à sua frente com uma mestria estranha, e passou com o vermelho, violando
as regras de trânsito e pondo em risco a
vida de outros cidadãos. A 2ª vez acabava mesmo de acontecer, no cruzamento
entre a Avenida 25 de Setembro e a Rua
da Imprensa. Outro dubaizinho ignorou
o semáforo e atravessou já com o sinal no
vermelho.
Não, não ia passar. Confesso que calculei mal o tempo de manobra e quando
me apercebi do risco decidi travar. Acho
que o conheço… da televisão, não é?
Nessa altura o sinal já estava verde,
por isso, meio embaraçado, tirei a mão
pela janela aberta e acenei-lhe um Like,
enquanto gritava Festas Felizes!
Algumas horas mais tarde voltaria a
ficar embaraçado, desta vez com os meus
botões.
Para respondermos com prontidão à

ocorrências da presente quadra festiva,
criámos um grupo temporário de WhatsApp que facilita a circulação de alertas.
Um dos membros do grupo partilhou
uma informação que me obrigou a reagir, corrigindo o que ele descreveu como
Mercado Malanga.
Tem razão, não é Mercado Malanga
mas sim de Mavalane. Estava a conduzir
e teclei errado.
Certo. Por favor, não escrevam enquanto conduzem. É extremamente perigoso.
Tem razão Sr. Vereador, respondeu. E
muito obrigado pela atenção.
Cortei, envergonhado, enquanto pensava “não façam o que eu faço”.
Festas Seguras. Mas para isso toda
a prudência é pouca. Mesmo nos cruzamentos sem sinalização específica, a regra é abrandar, e se for necessário, parar.
Em particular nas passagens de nível,
pare, olhe e escute com atenção. E evite
usar o telemóvel enquanto conduz. Procedendo assim teremos todos uma passagem tranquila e segura.
Festas Felizes.

Por favor, não bebam
para “fazer estória”
CONSTANTINO VALÉRIO
QUIS o destino que naquela manhã de quarta-feira os
meus ouvidos escutassem uma conversa sobre como é
que duas pessoas próximas queriam passar as festas do
natal e, sobretudo do fim de ano. O que não devia faltar
eram bebidas alcoólicas em quantidades consideráveis
para que no fim das festividades consigam dizer que “fizeram estória” e passaram da melhor maneira as festas.
E para acrescer ao consumo excessivo de bebidas
alcoólicas, foi igualmente traçado um plano de recuperação da ressaca que passa pela confecção de quantidades
aceitáveis de sopa enquanto ainda estiverem lúcidas.
Comentários desta natureza já tinha acompanhado
de jovens, mas de pessoas adultas era quase que impensável que pudesse acontecer, sobretudo neste período em
que o mundo e o país em particular estão a ser assolados
pela pandemia do novo coronavírus.
Esta doença obriga a uma forma de ser e estar própria. E uma das recomendações das autoridades, mesmo
antes da pandemia, é o consumo moderado de álcool.
Pois, o excesso também prejudica, e tem se falado da
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danificação do fígado para além da própria desconfiguração do homem e em casos extremos chega-se a dependência.
O álcool altera os reflexos. E quanto consumido até
certa quantidade ainda é possível controlar alguns actos,
mas costuma-se dizer que tudo em excesso prejudica e
consequentemente perde-se o controlo e o indivíduo
age fora do seu controlo.
Trata-se de um paradoxo pois, enquanto uns preocupam-se em melhorar o sistema imunológico promovendo hábitos saudáveis, outros preocupam-se em criar
danos ao organismo.
Pessoalmente não estou contra o consumo de álcool, desde que o consumidor não se envolva em pancadarias e não incomode os outros pois, ainda acredito
que existe um nível de consumo aceitável que serve
para descontração. Mas com isso não pretendo dizer
que há necessidade de consumir o álcool. Alguns dizem que uma taça de vinho por dia não faz mal, até que
se recomenda para a saúde do coração e não só. Sucede
que muitos compatriotas bebem para “fazer estória”,
como o que escutei de nossos concidadãos.
ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse
DELEGAÇÕES: Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio
João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Carlos
Coelho (Delegado) Mouzinho de Albuquerque
e Luís
Norberto (Telef.: 26212483); Niassa: Carlos Tembe
(Delegado) Gaza: César Langa (Delegado) (Telef.: 28222780);
Inhambane: Victorino Xavier (Delegado), (Telef.: 29321319
– 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).

“Fazer estória”quanto a mim é perder o controlo de
tudo e dia seguinte apenas ouvir o relato dos seus actos
que, certamente não podem ser abonatórios. E isso é
feio, não dignifica o homem.
É desagradável, por exemplo, encontrar um cidadão na paragem, sem nenhum horizonte, a enfrentar
dificuldades para embarcar no transporte por conta do
álcool. Outros ainda, chegados a paragem nem sequer
conseguem fazer mais nada senão deitar-se.
Estimados pais e encarregados de educação, é preciso educar os filhos dando bons exemplos. Um pai
que se embriaga e deita-se na rua não está a dar bom
exemplo aos filhos. Mais tarde este encarregado de
educação poderá fazer-se de vítima quando os seus
filhos o repreenderem e até o ignorar por conta deste
comportamento.
Façamos o registo de boas coisas na nossa página
de vida. Alguns bebem para relaxar. Dizem que é preciso sair um pouco do estado de seriedade e mesmo
assim comportam-se bem. Mas, existem os que não
conseguem ter o auto-controlo e, para estes casos, vale
a pena controlar o apetite.

DIRECTOR DE ADM. E FINANÇAS: Baltazar Teófilo Mungoi - (Telefone:
21429342 – Fax-21431726)
DIRECTORA COMERCIAL: Isabel Boavida - (Telefone: 21323180, 21427061/2)
– Fax-21324902)
DEPARTAMENTO COMERCIAL: (Telefones: 21427061/2, 849104321)
DIRECTOR DE PRODUÇÃO: Castro Furvela - (Telefone: 21320119/20)
DIRECTOR DA UNIDADE GRÁFICA: Ivan Guilherme Cossa - (Telefone: 21783684)

DEPARTAMENTO DE DESENHO GRÁFICO E REVISÃO: Leonel Magaia
(Chefe)
DESENHO GRÁFICO: Aida Mangue (Chefe)
ENCOMENDAS E TIPOGRAFIA - (Telefones: 21320094/21324118)
EDIÇÃO N.º

3 1.4 9 5
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DEFENDE ESTUDO SOBRE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

“Notícias” responde ao papel
informador e formador

A

DIVULGAÇÃO de matérias sobre ciência e tecnologia
responde ao papel
da imprensa que,
para além de informar,
forma a sociedade. Esta
é uma das conclusões do
trabalho de dissertação
para obtenção do grau
de mestrado, que analisou a cobertura jornalística do matutino “Notícias”.
Com o tema “A divulgação científica na
imprensa moçambicana: uma análise sobre a
cobertura do jornal ‘Notícias’”, o trabalho da
autoria de Jaime Aliche
analisou textos seleccionados de 69 artigos
publicados na secção
de Ciência, Tecnologia
e Ambiente, em 26 edições, referentes ao mês
de Março de 2019.
De acordo com os
dados analisados, refere-se no trabalho, foi
possível concluir que
a abordagem do jornal
“Notícias” em relação
ao jornalismo científico,
e considerando os padrões para a construção
de textos científicos, de
acordo com Guia Prático
do Jornalismo Científico de Sofie Malavoy, foi
bem concebida.
A dissertação, que é
o culminar do curso de
Jornalismo e Medias Digitais na Universidade
Pedagógica de Mapu-

Especialização no jornalismo científico pode delinear um quadro diferente nas redacções

to, tem como objectivo
despertar, no campo
jornalístico, o contributo que o jornalismo
científico tem para a sociedade, onde cada vez
mais órgãos de informação podem se interessar pela área de ciência e tecnologia.

O autor da pesquisa
considera o jornalista um profissional que
desempenha a função
de mediador entre o
discurso produzido e
o público leigo e, por
isso, deve ser dotado de
ferramentas para a produção de matérias rela-

cionadas com a ciência
e tecnologia, com mais
qualidade.
“Propomos que sejam seleccionadas matérias da actualidade
que vão ao encontro das
necessidades da sociedade e proporcionem,
para além do bem-es-

tar, um conhecimento
relevante nas pessoas”.
Tendo em conta que
a ciência e tecnologia
estão em constante mudança, torna-se necessário que o jornalista
esteja em constante actualização técnica para
fazer face a esta tendência.
“A
especialização
no jornalismo científico poderá delinear um
quadro diferente nas redacções dos jornais diários, com profissionais
mais conscientes das
particularidades da área
em que actuam e mais
preparados para lidar
com a vasta abrangência temática que hoje a
caracteriza”, recomenda o estudo.
Por meio dos textos
que retrataram assuntos virados à ciência e
tecnologia, identificámos características que
indicavam os textos
como de carácter científico para compreender
como se faz a abordagem
do jornalismo científico
no “Notícias”. Para tal,
analisámos a construção do texto jornalístico na abordagem das
matérias e avaliámos a
aplicação dos parâmetros do texto jornalístico para a divulgação
científica ao público,
de acordo com o Guia
Prático de Divulgação
Científica de Malavoy
(2005)”.

Alguns países estão a administrar doses de reforço de vacinas contra Covid-19

COVID-19

OMS adverte contra
doses de reforço de vacinas
O DIRECTOR-GERAL da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom, advertiu que nenhum país sairá
da pandemia da Covid-19 com
a administração de doses de
reforço de vacinas.
Adhanom é contra a administração de doses adicionais de
imunizantes contra a Covid-19,
enquanto uma parte da população mundial, os menos desenvolvidos, em particular em
África, continua por vacinar.
Segundo o dirigente da OMS,
os programas indiscriminados de reforço de vacinação
tendem a prolongar a pandemia, ao invés de acabá-la, pois
desviam as doses disponíveis
para países com altas taxas de
vacinação, dando assim ao vírus mais oportunidades de se
espalhar e sofrer mutações.
A advertência de Tedros Adhanom surge quando vários países avançam com o reforço da

imunização contra o coronavírus com uma terceira dose.
Israel decidiu administrar
uma quarta dose a pessoas com
mais de 60 anos e a profissionais de saúde por causa da variante Ómicron, considerada a
mais contagiosa.
O director realçou que duas
doses continuam eficazes contra as variantes do novo coronavírus.
Acrescentou que grande
maioria dos internamentos e
mortes são de pessoas não vacinadas e não de cidadãos que
não têm doses de reforço.
Tedros Adhanom disse que
não havia provas da eficácia
das doses de reforço contra a
variante Ómicron. Avisou que
a vacinação, por si só, não evita
a disseminação da nova estirpe, pelo que há necessidade de
se manter as medidas sanitárias
e sociais, como o uso de máscara, o distanciamento físico, a

higienização das mãos e a ventilação dos espaços fechados.
Por outro lado, a líder técnica de resposta à Covid-19 na
OMS, Maria Kerkhove, voltou
a enfatizar que não há dados
suficientes para concluir que a
Ómicron provoca formas menos graves da doença tal como
sugerem alguns estudos.
“É muito cedo para concluir que a variante Ómicron
é mais benigna ou mais grave do que a Delta”, frisou.
De acordo com o comité de
peritos da OMS para a política
vacinal, pelo menos 126 países
deram instruções para a administração de uma dose de
reforço ou para uma vacinação
suplementar (por exemplo de
crianças).
Destes, 120 já iniciaram
as campanhas de imunização com esse propósito. A
maioria dos países são desenvolvidos.

PUBLICIDADE

11669

Acesse: https://t.me/Novojornal

ALERTA ELDELVINA MATERULA

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Turismo não deve ser
veículo para novos surtos

O

SECTOR da cultura
e turismo deve criar
condições sanitárias suficientes para
não ser veículo para
o aparecimento de novos
surtos da pandemia do novo
coronavírus.
Este é o apelo deixado
ontem, na cidade de Maputo, pela ministra da Cultura e
Turismo, Eldelvina Materula, durante uma interacção
com alguns profissionais de
restauração e hotelaria, no
âmbito da campanha “bem
servir e boas vindas”, levada a cabo pela Associação de
Restauração e Catering de
Moçambique (ARECMO).

Na ocasião, Materula
apurou o nível de segurança oferecido, em tempos de
pandemia, pelos estabelecimentos Bel Piatto, Nossa
Tasca, JN281 By Braza Rio,
StayEasy e City Hotel Lodge,
por constituírem parte dos
locais mais procurados por
turistas,
principalmente,
durante a quadra festiva.
“Estamos de braços dados para desenvolver acções
de modo a que o turismo
atinja outros patamares”,
comentou.
Neste sentido, segundo a
ministra, as estâncias turísticas devem apostar cada vez
mais na formação dos seus
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quadros, até porque a capacitação destes profissionais
tem sido uma das principais
preocupações do ministério
que tutela.
“Este ano formamos 1230
funcionários deste sector
e, futuramente, pretendemos duplicar este número”,
avançou.
É a pensar assim que a
governante não descarta a
necessidade de se apostar
no reconhecimento das aptidões dos profissionais que,
mesmo não tendo sentado
na carteira, são muito experientes, e” é neste âmbito
que estaremos a trabalhar
com ARECMO”.

PREVISÃO DE TEMPO
30 de Dezembro de 2021

PEMBA

31/26

LICHINGA

32 /18

TETE
NAMPULA

43 /28

38/24
QUELIMANE

38 /27

CHIMOIO

33 /21
BEIRA

34 /246

VILANKULO

32 /25
INHAMBANE

32 /24
XAI-XAI

34 /25
MAPUTO

32 /24

Música pode dinamizar restauração
A PANDEMIA do novo coronavírus
desfez a combinação - restauração e
música ao vivo no país.
É esta forma de ser e estar dos
restaurantes e hotéis que o presidente da Associação de Restauração
e Catering de Moçambique, Aurélio
Maússe, defende o seu regresso.
Entretanto alerta para o facto
disto acontecer de forma cautelosa,
logo que as condições sanitárias permitirem.
Na sua opinião, a música ao vivo
nos restaurantes atrai muitos turistas que, dentre outras coisas, pre-

tendem apreciar o melhor das artes
e cultura do país.
“Esta é uma questão de lei, mas
seria bom para incentivar a parte do
turismo e sabemos que a restauração
é boa para o desenvolvimento do turismo”, destacou.
No mesmo diapasão, o presidente da ARECMO explica que estes estabelecimentos também podem ser
usados para a venda e promoção da
arte. “É uma atitude louvável, embora tenhamos algumas dificuldades. Estamos a trabalhar no sentido
de concretizar esta acção”, explicou.

Sobre a campanha bem Servir e
boas vindas, Aurélio Maússe referiu
que a iniciativa visa aferir a realidade
do que está a acontecer no terreno
e oferecer aos seus membros algum
conforto diante das dificuldades impostas pela Covid-19.
Assim, a agremiação de restauração tem visitado os estabelecimentos inscritos na ARECMO, passa-lhes
um cartão de membro e cola vinhetas na entrada. É algo semelhante à
iniciativa Selo Limpo e Seguro, do
Ministério da Cultura e Turismo.
“As vinhetas significam que es-

tamos a formar e informar pessoas
sobre a necessidade de melhorar os
protocolos sanitários”, explicou,
avançando que “a nossa aposta é
continuar a trabalhar em parceria
com o governo no sentido de encontrar, na medida do possível, as
melhores soluções para estes tempos
difíceis”.
Neste sentido, Maússe explicou
ainda que outras iniciativas de género serão levadas a cabo junto do Ministério da Cultura e Turismo, tanto
que ambos pensam em assinar um
memorando de entendimento para,

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

como disse Edelvina Materula, a formação dos seus operadores e funcionários.
“Queremos trabalhar mais com a
parte de aptidão, uma vez que temos
muitos membros nas nossas unidades, que têm muito conhecimento, mas não dispõem duma carteira
profissional ou dum diploma que
lhes confira tais habilidades”, continuou. Com vista a formalizar competências adquiridas pelos operadores turísticos experientes, afirmou, a
parceria se estende para o sector do
ensino técnico-profissional.

ESTACIONADA HÁ 47 ANOS NA ITÁLIA

Quando uma viatura vira atracção turística
UM carro abandonado, estacionado há 47 anos numa
rua italiana, tornou-se numa
verdadeira atracção turística
daquele país.
Em 1974, Angelo Fregolent estacionou o seu Lancia
Fulvia 1961 à porta do quiosque que geria com a sua esposa, Bertilla Modolo, em
Conegliano, no nordeste de
Itália.
“Gerí o quiosque debaixo de minha casa durante
40 anos, juntamente com a
minha esposa Bertilla, dez
anos mais nova do que eu”,
contou Fregolent, agora com
94 anos, em declarações ao Il
Gazzettino.
“Quando abrí o negócio,

fiquei feliz por ter o Lancia
Fulvia estacionado em frente
porque descarregava os jornais no porta-bagagens e depois levava-os para dentro”,
contou.
Depois de o casal se reformar, o carro ficou estacionado no mesmo local e, desde
então, passou a fazer parte da
paisagem daquela pitoresca cidade italiana, escreve o
jornal The Independent.
Tanto turistas como residentes locais começaram a
tirar fotografias com o carro antigo, tornando-o uma
atracção turística à medida
que as imagens se tornavam
virais nas redes sociais.
Após cinco décadas, as

autoridades da cidade decidiram retirar o carro e transferiram-no, a 20 de Outubro,
para a Auto e Moto d’Epoca
Motorshow, em Pádua —
onde ficará em exposição ao
lado de carros clássicos.
Depois, o Lancia Fulvia
será restaurado quaisquer
danos que tenha adquirido
durante os 47 anos que ficou parado à porta do velho
quiosque de Fregolent para
ser colocado no exterior de
uma escola que fica ao pé da
casa do casal.
O mítico modelo da Lancia ganhou notoriedade depois de ter vencido o Campeonato do Mundo de Rally
de 1972.- (ZAP)

UNESCO classifica tecidos de Timor património imaterial
O COMITÉ Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, da
UNESCO, aprovou a classificação dos tecidos “tais”, de Timor-Leste, como património
cultural imaterial em necessidade de protecção urgente
deste legado, bem como uma
proposta para a sua assistência
financeira.
Durante uma sessão do comité da Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO),
a responsável pelo painel de
avaliação indicou que a candidatura de Timor-Leste preenchia todos os critérios para a
classificação, bem como para
a assistência financeira, no
montante de 265 mil dólares
(cerca de 17.225.000 meticais), e também a garantia de
colaboração das comunidades
locais no desenvolvimento do
projecto.
A decisão do comité representa a primeira classifica-

ção como património cultural
imaterial de Timor-Leste, o
que foi saudado pela organização. De acordo com a decisão, o projecto proposto tem
a duração de três anos e inclui
actividades como a promoção
do “tais” em feiras, a criação
de um programa televisivo e o
acrescento deste elemento aos
currículos escolares.
Ao nível da investigação, o
projecto implica o recrutamento de um perito para trabalho
de campo, que documente e
fotografe as matérias-primas e
os produtos de “tais” nos mercados e comunidades locais.
“Os resultados desta investigação serão publicados
em três línguas e usados para
desenvolver uma exposição permanente, que incluirá
apresentações ao vivo de tecelões. Os professores vão, então,
receber formação sobre a exposição e serão encorajados a
levar os alunos, como parte das
actividades extracurriculares”,

destaca a UNESCO, que prevê
também a criação de um concurso para jovens.
Os documentos de nomeação, preparados por Timor-Leste, notam que “o ‘tais’,
o têxtil tradicional de Timor-Leste, é um património cultural que tem sido passado de
geração em geração”.
Para aquele organismo
das Nações Unidas, este património “assume um papel
importante na vida do povo
timorense, desde o seu nascimento até à morte”, com
as peças a serem usadas para
receber convidados, para
mostrar a identidade cultural
e classe social, variando em
estilo e cores de região para
região do país.
“Também é usado como
objecto de valor, por exemplo, no ‘barlake’ (dote) que é
dado da família da noiva à do
noivo. É usado não só como
um elemento para estreitar
a relação entre famílias, mas

também para pagar ‘multas’
quando as pessoas não seguem as regras da comunidade”, explica.
Com uso tanto masculino
como feminino, e em vários
formatos, os “tais” têm “uma
variedade de cores e motivos,
variando por grupos étnicos”,
com cada vez mais produção

nacional e o crescente uso de
partes do património noutros
produtos de Timor-Leste.
O “tais”, destacam, é tradicionalmente feito de algodão, com plantas naturais a
ser usadas para tingir a cor,
sendo normalmente tecido por
mulheres, de forma manual,
usando equipamentos simples

como a “atis” e o “kida”.
O orçamento proposto,
que acompanha a nomeação
do “tais”, prevê um investimento de 452 mil dólares
(29.380.000mt), durante três
anos, para financiar o projecto, do qual cerca de 60 por
cento provenientes da própria
UNESCO.

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

FASE DA LUA
LUA NOVA - Será a 4 de Janeiro, às 04:34 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“O preguiçoso trabalha dobrado”.
- Provérbio popular

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM SERAFIM “PARKOUR”
06:00 BOM DIA MOÇAMDIRECTO
BIQUE
08:00 DESENHOS ANIMADOS:
CÓDIGO DO PUZZLE A CABINE TELEFÓNICA
MÁGICA
EPISÓDIO
22
08:15 TELENOVELA: “HINO À
ALEGRIA”
CAPÍTULO 18/42
09:00 NOTÍCIAS
09:05 ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO
09:30 A HORA DO CTP - MAPUTO PROVÍNCIA:
“CONVERSAS DAQUI”
DIRECTO - MATOLA
10:00 NOTÍCIAS
10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO
– 1ª PARTE
11:00 NOTÍCIAS
11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO
– 2ª PARTE
12:00 NOTÍCIAS
12:05 REPLAY
REPETIÇÃO
13:00 JORNAL DA TARDE
14:00 NÓS MULHERES
15:00 NOTÍCIAS
15:05 JUNTOS À TARDE
GRAVADO
16:00 NOTÍCIAS
16:05 CONEXÃO NAMPULA
DIRECTO - NAMPULA
17:00 JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM VALÓDIO
MALINDA - “TAE KON
DO”
18:00 PRIMEIRA PAGINA
DIRECTO
19:00 JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO
19:50 PUBLICIDADE
20:00 TELEJORNAL DIRECTO
21:15 QUINTA A NOITE:
PREPARATIVOS PARA
QUADRA FESTIVA
GRAVADO
22:30 TELENOVELA: “HINO À
ALEGRIA”
CAPÍTULO 19/42
23:30 MOÇAMBIQUE DIGITAL
REPETIÇÃO
00:00 JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
01:00 PRIMEIRA PAGINA
REPETIÇÃO
02:00 CONEXÃO NAMPULA
REPETIÇÃO
03:00 TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
05:40 JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO
05:40 HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00.20- FLASH CULTURAL
01.30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
02.00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

13.00- RETROSPECTIVA PARLAMENTAR
14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15.10-VERÃO
16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA
16.15- VERÃO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

09.10- TEMPERATURA AMBIENTE

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA

10.10- VERÃO
11.30- PARABÉNS A VOCÊ
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE

NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.30- JORNAL DA NOITE

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20.00- RETROSPECTIVA 2021

12.30- JORNAL DA TARDE

22.10- GENTE DA NOSSA TERRA

NOTICIÁRIOS: 001,03, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19.30, 21,22.00
E 23 HORAS.

Acesse: NECROLOGIA
https://t.me/Novojornal
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JUSTINO
DOS SANTOS
LOURENÇO
LOBO

JOSÉ GAMITO
FALECEU

(Agradecimento)
Foi com imensa dor que
a família Mugabe tomou
conhecimento do súbito
desaparecimento físico de
MATIAS ISAC MUGABE,
ocorrido no dia 24/12/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realizou no
dia 25/12/2021. Sua esposa Eugénia Violeta Rafael, filhos Beckler, Onésia, Edwin, Amélia, Bess
e Dino, irmãos António, Marcos, Bilha, Alice,
Marta, Hermingarda e Felicidade, netos Matias,
Carmen, Ilan, Ilumba, Lara e Zoe, noras Sidra e
Nuria, genros Sérgio e Fran, agradecem a todos
familiares, amigos, vizinhos, colegas, à Igreja
Metodista Unida, Paróquia da Malhangalene, aos
médicos e a todo pessoal da enfermaria onde ele
esteve internado e a todos que participaram de
forma directa ou indirecta no conforto dos nossos corações neste momento difícil em nossas
vidas. Paz à sua alma, nosso papá.
12006

MARIA DOMINGOS
MUTEMBA
FALECEU
Sua filha Helena, netas Ireninha,
Nia, Akira e Zuri, irmãos Jacinto,
Ana e Paulo, cunhados Rita, Albino
e Teodora, sobrinhos, Rui, Hélder, Jacinto, Vanda,
Colin, Vanessa, Kelly e Thayaka comunicam com
profunda dor e choque o falecimento de MARIA
DOMINGOS MUTEMBA, ocorrido no dia 27/12/2021,
na sua residência em Boane, vítima de doença súbita. Mais comunicam que as cerimónias fúnebres
se realizaram no dia 29/12/2021, no Cemitério de
Michafutene. Paz à sua Alma!
12010

MARCELINO MACOME
FALECEU
Sua filha Carla Trollope-Davis (Canhanha), genro Chris, netos
Najla e Joshua comunicam com muita mágoa o falecimento
de MARCELINO MACOME, ocorrido no dia 30/11/2021, cujo
funeral se realizou no dia 4/12/2021. Pai, não há palavras para
descrever o vazio que deixaste em nós. Apesar de estarmos tristes, celebramos
a tua presença nas nossas vidas. Rogamos a Deus que te dê eterno descanso e
te proteja em eterna glória. Estarás sempre em nossos corações.

Foi com profunda dor e consternação que a Veneranda Presidente,
Venerandos Juizes Conselheiros,
Secretário-Geral, funcionários e
colaboradores do Conselho Constitucional tomaram conhecimento do falecimento do Sr. JOSÉ GAMITO, pai do antigo presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, vítima de doença,
ocorrido em Maputo, no dia 28/12/2021, cujo funeral
se realizou no dia 29/12/2021. Neste momento de
dor o Conselho Constitucional endereça à família
enlutada as mais sentidas condolências.
12001

FALECEU
O Director-Geral da MAHS e trabalhadores em geral
comunicam com profunda mágoa e consternação
o falecimento do Sr. JUSTINO DOS SANTOS LOURENÇO LOBO, ex trabalhador - reformado, ocorrido
no dia 25/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realizou no dia 27/12/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências.
11996

SUZETE
FRANCISCO
SOARES
VICENTE
FALECEU

MARIA DA
CONCEIÇÃO ALBINO

Seu esposo Alberto Joaquim Vicente, filhos Evo
Vicente, Nilza Vicente e Marx Vicente, tios, genros,
noras, irmãos, netos, sobrinhos, primos e demais
familiares comunicam o falecimento do seu ente
querido SUZETE FRANCISCO SOARES VICENTE,
ocorrido no dia 28/12/2021, vítima de doença. Paz à
sua alma.
13294

(Agradecimento)

Seus filhos Jorge, Manuel,
Alice, Célia e Ângela, netos
e bisnetos, vêm por este meio agradecer a
todos quanto se dignaram acompanhar as
cerimónias fúnebres do seu ente querido MARIA DA CONCEIÇÃO ALBINO, decorridas no
dia 17/12/2021. À equipa médica endereçam
a sua gratidão por tudo quanto fizeram. Paz
à sua alma.

HANDANE
ISSUFO BACHIR
FALECEU
O Conselho de Administração do
Banco de Moçambique e todos os trabalhadores
comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento do senhor HANDANE ISSUFO BACHIR,
pai da Srª Zainabo Bachir Banze, trabalhadora deste
Banco, ocorrido no dia 28/12/2021, cujas cerimónias
fúnebres se realizam no Cemitério de Lhanguene, zona Mah ometana às 13.00 horas, no dia 30
/12/2021, em Maputo. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências.
12002

13307

ESPERANÇA DA
CONCEIÇÃO PEDRO

LUCIANO
AMONE
FALECEU

FALECEU
Seus filhos, netos, bisnetos, genros, nora e irmãos comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento do seu
ente querido ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO PEDRO,
ocorrido no dia 28/12/2021, no HCM, vítima de doença. Comunicam também que devido às restrições da
Covid-19, as cerimónias fúnebres serão restritas e
reservadas à família. Descansa em paz avó bisa, paz
à tua alma. Te amamos muito e sentiremos muita falta
da tua presença física, mas estarás sempre presente
pelos nobres valores e ensinamentos que plantaste.

A Direcção Geral da LAM, Comité
Sindical e trabalhadores em geral comunicam com
mágoa o desaparecimento físico do Sr. LUCIANO
AMONE, trabalhador reformado, ocorrido no dia
27/12/2021, no HP Matola, vítima de doença, cujo
funeral se realizou no dia 29/12/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de Eugénio, antecedido de velório
na sua residência, sita no Bairro da Zona Verde,
Círculo Ndlavela, às 9.00 horas. À família enlutada
endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.
13297

MUSTAFA KAZEMBE
FALECEU

13302

EURICO LOURENÇO ZENGUEZA

HANDANE ISSUFO BACHIR
FALECEU

FALECEU
Seus pais Lourenço Fortunato João Baptista e Isabel Fabião
Chunguane, esposa Telvia Macandja, filhos Luna e Jupito,
irmãos Fortunato, Inocêncio, Arcanjo, Sheila, Lourenço, Amélia e Noriana, primos, tios e demais familiares comunicam o
falecimento do seu ente querido EURICO LOURENÇO ZENGUEZA (Euriquinho), ocorrido no dia 27/12/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia
29/12/2021, no Cemitério de Michafutene, às 10.00 horas, antecedido de missa
de corpo presente na capela do HCM.

Foi com profunda mágoa e consternação que a Veneranda Presidente,
Venerandos Juízes Conselheiros, Secretário-Geral, funcionários e
colaboradores do Conselho Constitucional tomaram conhecimento
do falecimento do Sr. HANDANE ISSUFO BACHIR, pai da Anifa Youssouf de Sousa Mazuze, funcionária deste Conselho Constitucional,
ocorrido no dia 28/12/2021, em Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia
30/12/2021, às 13.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, zona Mahometana, antecedido de
cerimónia religiosa, às 12.00 horas, na Mesquita Chadulia. À família enlutada endereçam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

13231

12000

FIÚZA JOSÉ PEDRO

FIUZA JOSÉ PEDRO

FALECEU

FALECEU

A Direcção e funcionários do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE) comunicam com profundo pesar e
consternação o falecimento do Sr. FIÚZA JOSÉ PEDRO, funcionário desta instituição, ocorrido no dia 28/12/2021, vítima de doença, cujo funeral
se realizou no dia 29/12/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
11994

A Direcção do Hospital Geral de Chamanculo e os
trabalhadores em geral comunicam com profunda
dor o falecimento do Doutor MUSTAFA KAZEMBE,
médico de Clínica Geral, ocorrido no dia 29/12/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, às
15.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido
de cerimónia fúnebre na Mesquita de 700. À família
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
11999

LAURINDA ALBERTO
SAMUEL
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e colaboradores do Standard Bank, SA comunicam
com profundo pesar e consternação o desaparecimento físico
do Sr. FIUZA JOSÉ PEDRO, esposo da colaboradora Margarida
Pedro, ocorrido no dia 27/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou às
13.00 horas, do dia 29/12/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

O Presidente do Conselho de Administração, Conselho de Administração e todos funcionários do
IACM comunicam o desaparecimento físico da Srª
LAURINDA ALBERTO SAMUEL, mãe da sua colega
Edith Samuel Machavela Machava, ocorrido no dia
23/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 24/12/2021, no Cemitério de Michafutene,
às 10.30 horas.

1773

13262

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CASTRO SICOLA MOROTO
IMPIJA

OVIDIO DE CEITA SANTIAGO
FALECEU

FALECEU
O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, Comité da empresa e os trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
CASTRO SICOLA MOROTO IMPIJA, vítima de doença, ocorrido no dia 20/12/2021,
irmão do Sr. Engº Aly Sicola Impija, ex-PCA da EDM, cujo funeral se realizou no
dia 23/12/2021, na sua terra natal, Pebane, província da Zambézia. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
12003

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão,
Comité Sindical e colaboradores do Standard Bank, S.A. comunicam com profundo pesar e consternação o desaparecimento
físico do Sr. OVIDIO DE CEITA SANTIAGO , pai do colaborador
Hugo Santiago, ocorrido no dia 28/12/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 30/12/2021,às 13.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório às 11.30 horas, na capela do HCM. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
1773

MARIA DOMINGOS MUTEMBA

FALECEU

FALECEU
Suas filhas Lucrência, Celina, Maria
Matola, genro Custódio Rungo, netos,
sobrinhos, bisnetos e demais familiares
comunicam o falecimento da sua mãe e tia BERTA MALUNGANE, ocorrido no dia 28/12/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 30/12/2021, no Cemitério
da Texlom, às 11.00 horas, antecedido de velório na IPM-Machava, Mkuweni. Paz à sua alma.
12011

12010

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

FALECEU

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
Primeira Secção Cível

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Inhambane faz saber
que na sequência dos Autos de Acção Declarativa Ordinária de Nulidade de
Registo, registados sob o número vinte e oito barra dois mil e dezanove, traço “A”
pendentes na Secção Cível, movidos pelo Ministério Público, contra os réus GAPI,
Sociedade de Investimentos, S.A., na pessoa do seu representante legal, com sede na
Av. Samora Machel, n.º 323, 4.º andar, cidade de Maputo, são citados os co-réus Alfredo
Quintinho Ana Nhantumbo, maior de idade, moçambicano, com última residência
conhecida na cidade de Xai-Xai, província de Gaza e Geraldo Bento Chale, maior de
idade, com última residência conhecida na cidade de Maputo, ambos actualmente em
partes incerta, para, no prazo de vinte dias, que começa a correr depois de finda a
dilação de trinta dias, dos éditos, a contar da data da segunda e última publicação
deste anúncio, contestarem, querendo, a acção acima indicada, pelos fundamentos
constantes da petição inicial e documentos, cujos duplicados se encontram à
disposição nesta Secção, onde poderão solicitá-los em qualquer dia útil, dentro das
horas normais de expediente, com advertência de que a falta de contestação, importa
a confissão dos factos articulados pelo autor, ao abrigo dos artigos 480º, 486º e 484º
do Código do Processo Civil.
Inhambane, aos 25 de Agosto de 2021

A ANASSTP-Associação dos Naturais Amigos e Simpatizantes de STP, órgãos sociais,
membros e a comunidade de STP residente
em Moçambique comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do seu conterrâneo OVIDIO DA CEITA
SANTIAGO, ocorrido no dia 28/12/2021, no HCM, cujo funeral
se realiza hoje, dia 30/12/2021, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório na capela do HCM. Pêsames à família. Paz
à sua alma.
12009

Nos termos do da alínea d) n.º3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprova do pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foi
adjudicada o seguinte proprietário:

1.

58K013461/
AD/0005/2021

Texto Aureo
Samo Gudo

Valor da
Adjudicação
Incluindo IVA

5.000.000,00MT
sendo 4.072.990,mt
(ano 2021) e

927.010,00mt)
(2022)

Autoridade Competente
Ilegível

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE DANILO
ABDULA LAICE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e seis de
Dezembro de dois mil e vinte e um,
nesta cidade de Maputo, exarada
de folhas quarenta e um a folhas
quarenta e dois verso, do livro
de notas para escrituras diversas
número oitocentos e oitenta e dois,
traço “D”, no Terceiro Cartório
Notarial, perante Elvira Freitas
Sumine Gonda, licenciada em
Direito, Conservadora e Notária
Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por
óbito de Danilo Abdula Laice,
natural de Inharrime, casado com
Hortência Deolinda Lasse Uaquene,
sob o regime de comunhão geral de
bens, residente que foi na MatolaRio.
Que, ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, sua
esposa Hortência Deolinda Lasse
Uaquene, natural da Massinga e
seus filhos: Danilo Abdula Laice
Júnior, natural de Maputo, Dânia
de Fátima Danilo Abdula Laice,
natural da Beira, menores de idade
e Minergio Sónia Laice, casado,
natural de Inharrime, residentes na
Matola.
Que não deixou testamento.
Que não há com quem eles concorra
à sucessão.
Está conforme

A Notária
(Conservadora e Notária Superior)
12004
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O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta)
dias, a contar da primeira publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a
opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10770L, para Calcário, no
distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, a favor da requerente Construções, Transporte
e Logística, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Anúncio de Adjudicação

Aquisição do imóvel para
funcionamento da Direcção
Provincial de Saúde de Maputo.

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

AVISO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

Objecto do Concurso

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E DE
TRABALHO

Elvira Freitas Sumine Gonda

O Oficial de Justiça
Diogo Luís Daniel
(Ajudante de Escrivão de Direito de 1.ª)

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Nº do Concurso

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO

Maputo, aos 26 de Dezembro de
2021

O Juiz-Presidente
Dr.º Olímpio Mário Mujovo
(Juiz de Direito “B”)

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

N°

13186

13194

PROPRIEDADE na Ponta D’Ouro de
30x40, com dependência e furo de
água, própria para construir R/C, 1º e
2º andares, na Rua “D”, vende-se por
4 300 000,00MT, negociáveis e com
facilidades de pagamento. Contacto:
82-5488546 ou 84-3629710.

12009

FALECEU

Nome do
Concorrente

FORD Focus, 1596cm³, de Janeiro de
2013, só com 43 500Km, em bom estado de conservação, ar-condicionado,
vidros electrónicos e só um proprietário,
vende-se. Contacto: 82-6038580.

13296

BERTA MALUNGANE

OVIDIO DA CEITA
SANTIAGO

MORADIAS com piscina, no Condomínio Marés, vende-se por 450 000USD;
Tchumene 2 por 5 000 000,00MT;
apartamentos com vista para o mar
por 18 500 000,00MT; Av. Marginal por
400 000USD; Av. Friederich Engels por
15 000 000,00MT; Plaza, duplex por
850 000USD; Caracol, propriedade de
5.4 hectares por 350USD/m², na Av.
Marginal; 4800m², com PT por 14 000
000,00MT, na Mozal. Contacto: 824795100, 84-4075915 ou 84-4592235.

Seus filhos Hugo, Elaine e Dércio, irmãos Idalécio e Geralda,
netos, nora, primos, demais familiares e amigos comunicam
com profundo pesar o falecimento do seu ente querido OVIDIO DA CEITA SANTIAGO, ocorrido no dia 28/12/2021, no HCM, cujo funeral se
realiza hoje, dia 30/12/2021, no Cemitério da Texlom, às 13.00 horas, antecedido
de velório na capela do HCM, às 11.30 horas. Paz à sua alma.

MARIA DOMINGOS MUTEMBA
Seu irmão Jacinto, cunhada Rita, noras Lindi e Jéssica, sobrinhos Thayaka, Vanessa, Colin, Jacinto e Rui comunicam
com profunda dor e inconsolável luto, a súbita partida para a
vida eterna de MARIA DOMINGOS MUTEMBA, ocorrida no dia
27/12/2021, na sua residência em Boane, vítima de doença. Mais comunicam
que as cerimónias fúnebres se realizaram no dia 29/12/2021, no Cemitério de
Michafutene. Paz à sua alma.

VIATURAS

APARTAMENTO tipo 3, num 8º andar,
3wc, sala com 2 ambientes, cozinha
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24
de Julho, com elevador e estacionamento na cave, vende-se por 8 500
000,00MT, sem intermediário. Contacto:
83-3081616.

FALECEU

12008

VENDE-SE

13228

OVIDIO DA CEITA SANTIAGO

A Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente de Maputo, membros do colectivo e todos funcionários
em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o
falecimento da Srª MARIA DOMINGOS MUTEMBA, funcionária
desta Direcção, ocorrido no dia 28/12/2021, em Maputo, vítima de doença cujo
funeral se realizou no dia 29/12/2021, no Cemitério de Michafutene, às 10.00 horas.
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Descanse em paz.
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14005

Vértice
1
2
3
4
5
6

-21
-21
-21
-21
-21
-21

34
34
39
39
40
40

Latitude
20,00
20,00
50,00
50,00
0,00
0,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21

43
43
40
40
40
40
36
36
37
37
39
39
38
38
36
36
35
35
35
35

10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
10,00
10,00
50,00
50,00
30,00
30,00
0,00
0,00

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35

55
50
50
51
51
50
50
56
56
59
59
01
01
01
01
01
01
01
01
00

0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
50,00
50,00
10,00
10,00
30,00
30,00
0,00
0,00
40,00

27
28
29
30
31
32
33
34

-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21

34
34
34
34
34
34
35
35

40,00
40,00
50,00
50,00
40,00
40,00
0,00
0,00

35
35
35
35
35
35
35
35

00
01
01
01
01
02
02
03

40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
40,00
40,00
0,00

Maputo, aos 10/9/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Longitude
35 03 0,00
35 03 40,00
35 03 40,00
34 59 30,00
34 59 30,00
34 55 0,00
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N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N

Porto e Benfica em
novo “braço-de-ferro”

O

FC Porto recebe hoje,
a partir das 23.00 horas, o Benfica na 16.ª
jornada da I Liga de
futebol, uma semana
após ter batido o rival lisboeta
por categórico 3-0. Esta partida
decorrerá sob o olhar atento do
campeão Sporting que espera
ganhar pontos a um dos rivais.
Os
“encarnados”
estão pressionados, não apenas
pelo atraso na classificação,
mas também pelo desfecho
do confronto de quinta-feira,
dos oitavos-de-final da Taça
de Portugal, em que os “dragões” marcaram três golos nos
primeiros 30 minutos e resistiram durante toda a segunda
parte em inferioridade numérica, sem dificuldade aparente.
A expulsão do avançado Evanilson, que tinha marcado dois
golos, poderá ter impedido
um resultado mais desnivelado, mas o “clássico” deixou
outras marcas severas no Benfica, com Otamendi a ser expulso perto do fim e a agravar
os problemas no eixo da defesa, já debilitado pela ausência de Lucas Veríssimo até ao
fim da época, devido à lesão.
No FC Porto, o possível regresso do central Pepe compensa a
perda de Evanilson – facilmente substituível - no segundo
“clássico” seguido no Estádio
do Dragão, que encerra a última ronda de 2021.
Nota para estreia de Nelson

Petro e Sagrada enfrentam-se na fase de grupos da “Champions”

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS

Embate entre
equipas angolanas
causa polémica
Há uma semana, os portistas golearam os “encarnados” (3-0). E esta noite como será?

Verissímo como treinador interino do Benfica após a saída
de Jorge Jesus, enquanto no
Porto, Sérgio Conceição volta a
sentar-se no banco, após cumprir um jogo de suspensão.
LIGA INGLESA
COM DOIS JOGOS
Para a Liga Inglesa estão
agendados para esta noite

dois jogos. O Everton recebe,
às 21.30 horas, o Newcastle,
enquanto o Manchester United terá, a partir das 22.15
horas, a visita do Burnley em
jogos da 20.ª jornada.
Entretanto, na noite de
terça-feira, o Liverpool perdeu na deslocação a Leicester (0-1), num dos jogos que

marcou o arranque da ronda
20.
A partida acabou por ter
dois heróis, cada um a brilhar em partes distintas. No
primeiro tempo, Kasper Schmeichel defendeu um penalte
de Salah (16 minutos), com
Ademola Lookman (59) a saltar do banco na etapa com-

plementar para fazer o golo da
vitória.
Com esta derrota, o Liverpool encontra-se no segundo lugar com 41 pontos. Já o
Leicester subiu ao nono lugar
com 25 pontos e está a seis do
West Ham, primeira equipa
em zona de apuramento para
as provas europeias.

Jesus é forte hipótese
para o campeão brasileiro
O ATLÉTICO Mineiro já está
a avaliar uma investida por
Jorge Jesus. O Maisfutebol apurou que o nome do
português passou a ganhar
força nos bastidores nas últimas horas, especialmente
depois do acordo oficializado para deixar o Benfica.
Há pressa por parte do “Galo”
para fechar a contratação
do novo técnico, visto que
foi apanhado de surpresa na
madrugada de ontem, quando Cuca, mesmo tendo sido
campeão da Taça do Brasil e do
Brasileirão, comunicou que
estava de saída - alegou problemas particulares. O clu-

Jorge Jesus pode voltar ao Brasil

O TREINADOR do Sagrada Esperança, Roque
Sapiri, manifestou-se, terça-feira, “nervoso”
por defrontar o Petro de Luanda no Grupo “D”
da Liga dos Campeões Africanos.
“Fiquei um pouquinho nervoso por ter calhado com o Petro no mesmo grupo, embora não
seja pela rivalidade”, disse.
Quanto ao Wydad de Casablanca, de Marrocos, e o Zamalek, do Egipto, outros adversários, disse que as equipas angolanas não devem
temer.
“Nós e o Petro temos que fazer um jogo muito
forte, temos que nos salvaguardar, sem temer os
adversários, pois só assim podemos ter chance
de seguir em frente. Sei que algum dia seremos

grandes a nível do continente africano. Posso
garantir que vamos jogar a um bom nível. Temos
jogadores capazes para jogar de igual para igual
com cada adversário do nosso grupo”, finalizou.
Já o presidente do Petro de Luanda, Tomás
Faria, disse tratar-se do sorteio possível.
“Voltámos a calhar novamente com o Wydad.
É o sorteio possível. Vamos procurar formas para
que se consiga o nosso objectivo, que é passar à
fase seguinte. Temos que nos impor”, avaliou.
O primeiro confronto entre as duas equipas
angolanas vai acontecer à terceira jornada, a 25
ou 26 de Fevereiro de 2022, no terreno do Sagrada Esperança, que, na ronda seguinte, visita o
Petro de Luanda, em 11 ou 12 de Março.

be oficializou mesmo essa
cisão na tarde de terça-feira.
Jesus é um velho desejo dos dirigentes do emblema de Minas
Gerais. Foi alvo de interesse
em meados de 2019, mesmo
antes de o técnico fechar com
o Flamengo, onde acabou por
conquistar seis títulos, entre eles, a Taça Libertadores.
As conversas iniciais do lado
do Atlético Mineiro para chegar a Jorge Jesus estão a ser lideradas pelo intermediário
Bruno Macedo, que, curiosamente, foi o responsável por
tentar fechar, nos últimos
dias, o regresso do técnico
ao Flamengo.
Curry chegou aos três mil triplos na NBA

Donos do Newcastle
querem comprar Milão
DEPOIS de já ter investido
mais de 350 milhões de euros
na aquisição do Newcastle, o
Public Investment Fund (PIF)
prepara-se para voltar a apostar forte no futebol, agora com
a aquisição do Inter Milão.
De acordo com o “International Business Times”, o consórcio saudita deverá concluir
a operação nos próximos dias,
colocando em cima da mesa
qualquer coisa como 885 milhões de euros.
Segundo
a
mesma fonte, o negócio estará já fechado, faltando
apenas a conclusão das burocracias antes da oficialização.
Desde 2016 na posse dos chine-

ses do Suning Holdings Group,
o Inter Milão pode ter tido sucesso desportivo na época passada, ao voltar aos títulos na
Serie A, mas do ponto de vista financeiro tem acumulado
prejuízo (só em 2020/21 foram
quase 300 milhões de euros), o
que levou os asiáticos a avançarem na busca por um comprador já há algum tempo.
A solução surge agora proveniente da Arábia Saudita,
num movimento que colocará
o PIF como concorrência ao
poderio recente demonstrado
pelos Emirados Árabes Unidos
e Qatar, com as entradas no
Manchester City e Paris Saint
Germain, respectivamente.

Inter de Milão pode vir a pertencer ao “Public Investment Fund”, consórcio saudita

NBA

Curry bate
mais um recorde
OS Golden State Warriors, líderes da conferência Oeste da
liga norte-americana de basquetebol (NBA), perderam na
madrugada de ontem ante os
Denver Nuggets (86-89), mas
Stephen Curry fez história, ao
ser o primeiro atleta na história
da competição a atingir os três
mil triplos.
Curry, que só precisava
de um lançamento triplo para
chegar à marca redonda, foi
mesmo o melhor marcador do
encontro, com 23 pontos. Depois de uma primeira parte em
que não conseguiu concretizar
nenhuma das suas cinco tentativas de lançamento triplo, o
terceiro período trouxe o feito

e o jogador de 33 anos acabou
o encontro com cinco triplos
bem-sucedidos.
Nikola Jokic, com 22 pontos
e 18 ressaltos, foi a principal figura na equipa dos Nuggets.
Com este resultado, os
Warriors sofreram a sétima
derrota em 34 jogos e ficam à
mercê dos Phoenix Suns na
luta pela liderança.
Entre os outros jogos, os
Sacramento Kings venceram, e
os Los Angeles Lakers também
triunfaram, com LeBron James
em destaque, com um triplo
duplo de 32 pontos, 11 ressaltos
e 11 assistências.
Nota ainda para o espanhol
Ricky Rubio, melhor marcador

na derrota dos Cavaliers e grande figura na época da equipa de
Cleveland, fez 27 pontos e 13
ressaltos, mas acabou por sair
lesionado após escorregar no
piso.
Resultados: Orlando Magic-Milwaukee Bucks, 110-127;
Miami Heat-Washington Wizards, 119-112; Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 109114; Houston Rockets-Los
Angeles Lakers, 123-132; Minnesota
Timberwolves-New
York Knicks, 88-96; New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers, 108-104; Golden State
Warriors-Denver Nuggets, 8689 e Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder, 117-111.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PARA REPRESENTAR OS “MAMBAS”

FMF pede celeridade
na naturalização
de jogadores

A

FEDERAÇÃO
Moçambicana de Futebol
(FMF) solicita colaboração e celeridade
junto das autoridades
governamentais na atribuição
de nacionalidade moçambicana a diversos jogadores que
manifestaram intenção de representar a Selecção Nacional
de Futebol, os “Mambas”.
Segundo o presidente da
FMF, Feizal Sidat, há processos em curso visando a atribuição de nacionalidade moçambicana a pelo menos três
jogadores, nomeadamente
Kadre, Ejaita e Stephane, todos da Black Bulls, este último transferido do Costa do
Sol recentemente.
“É preciso saber e deixar
claro uma coisa. Não é novidade nenhuma a naturalização de jogadores estrangeiros
para jogarem pela Selecção
Nacional. Há mais de 15 anos
que isso acontece na Europa, Ásia e África em várias
modalidades. Nós também
estamos a trabalhar junto
das entidades governamentais para naturalizar alguns
jogadores estrangeiros com
alguma ligação familiar com
moçambicanos e interessados em jogar pelos Mambas.
O que pedimos é maior compreensão por parte de quem
de direito, nomeadamente o
Ministério do Interior, entre
outros pelouros, para agilizar
o processo e permitir que o
seleccionador nacional tenha
mais opções nas suas convocatórias. Há muitos jovens

Clésio foi chamado ao onze inicial do Marítimo

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine e Clésio
fecham ano a vencer
COM Zainadine e Clésio no
onze inicial, o Marítimo recebeu e venceu o Vizela por 2-0,
naquele que foi o último jogo
dos “insulares” em 2021.
Com este triunfo, o Marítimo passou a somar 17 pontos
e ficou em posição ainda mais
tranquila no que toca a luta
pela manutenção. Sublinhe-se
que durante algumas jornadas,
os maritimistas andaram pela
Ejaita, melhor marcador do Moçambola, é um dos que poderá representar os “Mambas”

com alguma afinidade com
Moçambique, uns estão na
Alemanha, outros na Bélgica,
Portugal e pelo mundo fora.
Temos o caso do Bruno Wilson, o neto de Mário Wilson
que jogou pelo Braga, foi à
Espanha e agora está no Vizela. Há outros dentro do país,
como Kadre, Ejaita, Stephane,
que manifestaram essa vontade”, disse o dirigente.
O timoneiro da FMF ajun-

tou que, “uma vez mais, o que
eu peço é que o processo seja
agilizado porque para breve
temos a qualificação para o
CAN Interno (CHAN) e estes
seriam uma mais-valia à equipa de todos nós. O importante é haver uma abertura pela
parte das autoridades governamentais”.
Feizal Sidat perspectivou
um melhor desempenho dos
“Mambas” no próximo ano,

referindo que “trouxemos um
treinador que é de consenso,
o Chiquinho Conde, mas devo
deixar uma palavra de apreço ao Horácio Gonçalves, que
estava a rejuvenescer a Selecção Nacional e penso que foi
mal-entendido pelos amantes
do desporto e quando assim é
não pôde dar seguimento. Ele
é um gentleman, muito boa
pessoa, tenho muito respeito
pela sua pessoa e gostaria que

um dia voltasse para Moçambique para treinar um clube.
Sentiu que não podia continuar, não pediu nenhuma
indemnização, são raríssimas
pessoas deste género”.
“Chiquinho Conde é conhecedor do futebol moçambicano e vamos dar tempo ao
tempo para que ele possa fazer
o seu trabalho e trazer uma
mais-valia à Selecção Nacional”, sustentou.

zona de despromoção, mas a
chegada do novo treinador,
Vasco Seabra, tem trazido bons
resultados.
Ainda sobre os futebolistas
moçambicanos que estiveram
em campo, importa referir
que Clésio foi substituído aos
64 minutos (para o seu lugar
entrou Henrique) numa altura
em que os “madeirenses” ganhavam por 1-0 graças ao golo

Miquissone só volta
a jogar depois do CAN

Leia e Tamara vencem último jogo
AS internacionais moçambicanas, Leia Dongue e Tamara
Seda, conquistaram preciosa
vitória na noite de terça-feira,
colocando fim a um “jejum”
de quatro jornadas sem vencer na Liga Endesa, principal
Campeonato de Basquetebol
Feminino Espanhol. O Araski
foi ao terreno do Durán Maquinaria Ensino vencer por 5664, em jogo da décima quarta
jornada.
As imprescindíveis postes
moçambicanas fizeram parte do cinco, numa equipa em
que foi a jogo reduzida a oito
atletas por lesão e Covid-19.
Quanto ao jogo, Leia Dongue
“carregou”, mais uma vez, a
responsabilidade. A moçambicana foi a melhor em campo.

Em 29 minutos e 27 segundos
que esteve no jogo, marcou 23
pontos, arrancou cinco ressaltos defensivos e fez três assistências. Da pontuação da
camisola 6 do Araski conta-se
um triplo em duas tentativas,
10 lançamentos certeiros em
12 a que teve direito e cinco dos
sete lançamentos de campo.
Tamara Seda alinhou por
30 minutos e 38 segundos,
tendo sido fundamental para
proteger as tabelas. A melhor
ressaltadora do Afrobasket
voltou a mostrar o seu espírito
combativo. Marcou oito pontos e ainda conseguiu arrancar
nove ressaltos (um ofensivo e
oito defensivos).
O Araski entrou determinado a encerrar o ano com um

triunfo. E assim conquistou o
primeiro quarto num terreno alheio (14-16). No segundo quarto, as donas da casa
equilibraram a partida e saíram a vencer tangencialmente
(11-10), números que levaram
a equipa das moçambicanas a recolher aos balneários
com um ponto de vantagem
(25-26). No terceiro quarto,
o Araski voltou a ser feliz (1214), antes de garantir o triunfo
do derradeiro quarto (19-24),
que colocou o resultado final
em 56-64, após um triplo de
Leia Dongue que galvanizou a
equipa para vitória final.
No primeiro jogo de 2022,
marcado para 4 de Janeiro, as
moçambicanas recebem a líder
Valência.

COVID-19 VOLTA
A INVADIR EQUIPA
DAS MOÇAMBICANAS
A equipa de Tamara Seda e
Leia Dongue detectou mais um
caso positivo da Covid-19 no
seu plantel durante o trajecto
que o conduziu ao triunfo da
terça-feira.
“Durante a viagem da
equipa para Lugo ontem (segunda-feira), um novo caso
positivo da Covid-19 foi detectado na equipa do Kutxabank
Araski. A jogadora que teve
resultado negativo no teste
realizado com toda a equipa no
domingo, começou a sentir-se mal depois de a viagem já
ter começado. Quando ela foi
testado para antígenos, o teste
deu positivo”, referiu o clube

em comunicado partilhado no
seu site.
“Seguindo os protocolos
estabelecidos pela Federação
Espanhola de Basquetebol, a
jogadora regressou imediatamente a Vitória-Gasteiz e já se
encontra isolada em casa, com
boa saúde”, acrescentou o clube na missiva, referindo que o
resto do plantel foi submetido
a um outro teste na manhã de
terça-feira, dia do jogo, no qual
todos os resultados foram negativos.
Lembre-se que o Araski
ficou confinado devido a dois
casos positivos detectados e
anunciados pelo clube no dia 17
do corrente mês, cancelando a
partida do dia seguinte, contra
Baxi Ferrol.

de Joel aos 54 minutos. Foi com
o internacional moçambicano
fora de campo que a equipa da
casa chegou aos 2-0. Marcou
Rafik Guitane aos 72.
De salientar ainda que o Vizela jogou toda a segunda parte
com menos uma unidade devido à expulsão de Nuno Moreira no final da primeira parte
(45+1) por agressão a Cláudio
Wink.

Miquissone observará um longo período fora dos relvados devido ao interregno do campeonato egípcio

O FUTEBOLISTA moçambicano Luís Miquissone só voltará a jogar depois do CAN,
que decorrerá entre os dias 9
de Janeiro e 6 de Fevereiro nos
Camarões, devido ao facto de o
seu clube, o Al-Alhy ceder uma
boa parte de atletas à selecção
do Egipto, uma das 16 envolvidas na maior competição futebolística africana.
Assim sendo, os jogos do
Al-Alhy, inclusive o que deveria se realizar esta noite diante
do Pyramids FC, foram adiados.
O Al-Alhy comanda, a par
do Zamalek, a Liga Egípcia com
19 pontos, e na última ronda
perdeu os primeiros pontos ao
empatar, 1-1, com o Future.

Desafio distinguido
O SEMANÁRIO desafio foi um dos
órgãos de comunicação social agraciados com diploma de honra pelo
seu papel na divulgação do desporto
nacional durante o ano prestes a findar pela Secretaria do Estado do Desporto (SED).
A distinção aconteceu na tarde
de terça-feira durante uma gala denominada “Brinde dos Campeões”,
na qual foram premiados os desportistas nacionais que mais se destacaram durante o ano prestes a findar
em competições domésticas e internacionais.
Foram cerca de 80 atletas, treinadores e dirigentes desportivos
agraciados, sendo que na imprensa
escrita o desafio foi o único jornal
premiado. Ainda foram premiados
outros órgãos como TVM, STV, TV
Sucesso, RM Desporto e plataformas
digitais como Olho Clínico, Esférico
e Lance.MZ.
Refira-se que o “desafio” é o único jornal de especialidade desportiva
no país, saindo à rua todas as segundas-feiras.
Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão com
frequência ou use um desinfectante a base da Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em pó, bolachas, chips, enlatados, pois são
alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que prejudicam o organismo. e álcool a 70% e
mantenha uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

IMPULSIONADO PELA VARIANTE ÓMICRON

Armazéns de alimentos
do PAM saqueados

Mundo regista recorde
de casos de Covid-19

O

MUNDO registou um
recorde de casos da
Covid-19 nos últimos
sete dias, com uma
média de mais de 935
mil casos diários detectados de
22 a 28 de Dezembro, segundo
o balanço da AFP ontem apresentado e elaborado com base
em informações oficiais.
O número, o mais elevado
desde o início da pandemia em
Dezembro de 2019, é baseado
nos dados divulgados diariamente pelas autoridades de
saúde de cada país.
Uma parte significativa dos
casos menos graves, ou assintomáticos, continua fora des-

tes registos, apesar do aumento de testes em muitos países.
Além disso, é necessário levar
em consideração que as políticas de testagem diferem de um
país para o outro.
Com 6.550 mil casos registados entre 22 e 28 de Dezembro, ou 935.863 por dia
em média, o vírus circula hoje
a uma velocidade sem precedentes, significativamente superior ao recorde anterior. Este
marco havia sido alcançado
entre 23 e 29 de Abril, quando
817.000 casos diários foram
contabilizados.
Os casos de contágio identificados, que aumentam desde

meados de Outubro no mundo, subiram 37% ao longo dos
últimos sete dias em comparação com a semana precedente.
“O rápido crescimento
está, provavelmente, ligado a
uma combinação da perda de
imunidade com o aumento intrínseco da transmissibilidade
da variante Ómicron”, explicou a Organização Mundial da
Saúde (OMS) na terça-feira,
alertando para o risco “muito
alto” posto por esta variante
particularmente contagiosa.
Por enquanto, a explosão
no número de casos detectados
não se traduziu em um aumento generalizado no número de

mortes, que vêm diminuindo há três semanas no mundo
todo.
Nos últimos sete dias foram
registados, em média, 6.450
novos óbitos por dia, o menor
número desde o final de Outubro de 2020. No auge da pandemia, entre 20 e 26 de Janeiro
de 2021, foram contabilizadas
14.800 mortes diárias.
Actualmente, a maioria das
novas infecções acontecem na
Europa, continente que acumulou mais de 3,5 milhões
de casos no perído referido, o
equivalente a uma média diária
de mais de 510.000 casos. Este
nível também é inédito: nas

ROTAS MIGRATÓRIAS DO MEDITERRÂNEO

A ONU apelou terça-feira ao combate das redes de tráfico que “exploram o desespero e a miséria” nas rotas
migratórias, nomeadamente no Mediterrâneo, lembrando dois recentes
naufrágios no mar Egeu, marcados pela
morte de pelo menos 31 migrantes.
“É triste que devido ao seu desespero e à ausência de rotas seguras,
migrantes e refugiados sejam forçados
a colocar as suas vidas nas mãos de
traficantes sem escrúpulos”, afirmou
a representante do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR) na Grécia, Maria Clara Martín, num comunicado.
Na mesma nota, a agência da ONU,
com sede em Genebra, lamentou os
dois naufrágios ocorridos no mar Egeu,
na rota do Mediterrâneo Oriental (da
Turquia para a Grécia), nos dias 21 e 24
de Dezembro, que ficaram marcados
pelo resgate de 160 pessoas pela guarda
costeira grega, mas também pela morte de 31 migrantes e por um número
indeterminado de desaparecidos.
O ACNUR recordou que nos primeiros 11 meses deste ano mais de
2.500 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo quando tentavam alcançar a costa europeia.
Numa outra rota do Mediterrâneo,
a Central (que sai da Líbia, Argélia e da
Tunísia em direcção a Itália e a Malta),
as agências noticiosas internacionais
relataram na terça-feira que quatro
migrantes, incluindo uma mulher grávida e um homem com problemas de
saúde, foram retirados do navio de resgate humanitário “Sea-Watch 3”, que
aguarda há vários dias em alto mar por
um porto seguro para desembarcar as
440 pessoas que tem a bordo.
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ONU apela ao combate
de redes de tráfico

ONU apela ao combate das redes de tráfico que operam no mediterrâneo

Estes quatro migrantes foram reencaminhados para o território italiano, à
semelhança de outras duas migrantes
que tinham sido retiradas da embarcação da organização não-governamental
(ONG) alemã Sea Watch na segunda-feira.
Neste momento, ao largo das costas
italianas, mais de mil migrantes aguar-

dam há vários dias a bordo de dois navios humanitários pela atribuição de
um porto seguro para desembarque.
A par dos migrantes resgatados pelo
“Sea-Watch 3”, outras 558 pessoas estão a bordo do navio da ONG Médicos
Sem Fronteiras, o “Geo Barents”, ao
largo da costa da Catânia (sul de Itália),
onde passaram o Natal. - (LUSA)

vagas anteriores da Covid-19,
a região nunca registou mais de
300 mil casos por dia.
DIRECTOR-GERAL DA
OMS PREOCUPADO
O director-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS) alertou ontem para um
“tsunami de casos” de infecção com o coronavírus, devido
à circulação em simultâneo das
variantes Delta e Ómicron, a
mais transmissível.
Tedros Adhanom Ghebreyesus fez este alerta na videoconferência de imprensa
regular sobre a evolução da
pandemia da Covid-19, trans-

mitida da sede da OMS, em
Genebra, na Suíça.
Segundo o dirigente da
OMS, as infecções com a Ómicron atingiram “números recordes”, colocando sob “pressão sistemas de saúde”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus reiterou que, face ao
rápido avanço da Ómicron, é
preciso continuar com as campanhas de vacinação, priorizando as pessoas mais vulneráveis que ainda não estão
vacinadas, e com as medidas
de saúde pública, para evitar o
colapso dos sistemas e se possam “manter abertas as sociedades”. - (SWISSINFO/LUSA)

SOMÁLIA

Oposição acusa PR
de “tentativa de golpe”
O CONSELHO de Candidatos à
Presidência da Somália - que
reúne candidatos da oposição acusou terça-feira o Presidente do país, Mohamed Abdullahi
Mohamed, de “tentativa de golpe” ao ter suspendido os poderes
do primeiro-ministro, Mohamed
Hussein Roble.
O Presidente, conhecido
como Farmajo, “tentou tomar as
instituições civis constitucionais
pela força militar”, denunciou a
oposição num comunicado em
que exigiu que o chefe de Estado
deixasse a Villa Somalia, a residência presidencial.
A declaração do conselho
emerge num contexto de tensão política crescente no país do
Corno de África, que se agravou
na segunda-feira, quando Farmajo suspendeu Roble das suas
funções até à conclusão de uma
investigação de um caso de corrupção em que está alegadamente envolvido.
Após o anúncio do Presidente, um destacamento militar em
Mogadíscio tentou impedir na
segunda-feira o primeiro-ministro de entrar nos seus escritórios
no complexo de Villa Somalia.
Na terça-feira, entretanto,
várias áreas estratégicas da capital do país, nomeadamente em
torno do palácio presidencial,
foram ocupadas por soldados
fortemente armados leais ao primeiro-ministro.
Roble acusou, entretanto,
Farmajo de tentar “agarrar-se
ilegalmente ao seu gabinete” e
ordenou ao exército que obedecesse apenas a ordens do gover-

no.
“Uma vez que o Presidente,
aparentemente, decidiu destruir
as instituições governamentais, dou ordens a que as forças
nacionais somalis trabalhem a
partir de hoje (terça-feira) sob o
comando do gabinete do primeiro-ministro”, anunciou Roble,
numa conferência de imprensa.
O gabinete de Roble considerou na rede social Twitter a decisão do Presidente somali como
“uma tentativa falhada de assumir militarmente o gabinete do
primeiro-ministro” e “uma violação da Constituição e de outras
leis”.
Entretanto, a Equipa Federal de Implementação Eleitoral
(FEIT, na sigla em inglês) lamentou na terça-feira a “interferência flagrante de membros do governo federal da Somália” no seu
trabalho.
No domingo, os dois líderes
tornaram públicas as suas divergências sobre a organização das
eleições, que já deviam ter sido
realizadas.
A Presidência somali disse
que Roble “representa uma séria ameaça ao processo eleitoral
e ultrapassa o seu mandato”. O
gabinete do primeiro-ministro
respondeu, alegando que Farmajo gastou “muito tempo, energia
e finanças a frustrar as eleições
nacionais”, e que estava “a fazer
descarrilar o processo eleitoral”.
As eleições presidenciais na
Somália estavam marcadas para
10 de Outubro, mas não foram
realizadas devido a desacordos
políticos.- (LUSA)

UM grupo de homens armados invadiu os armazéns do
Programa Alimentar Mundial (PAM) na capital do Darfur
do Norte, e saqueou parte do conteúdo após confrontos
com as forças de segurança sudanesas, informou ontem o
governador local. Nimr Mohamed Abdel Rahman afirmou,
em declarações à televisão estatal sudanesa, que um grupo
de homens armados em seis veículos todo-o-terreno atacaram os armazéns do PAM em Al-Fasher na terça-feira,“confrontaram-se com forças que protegiam as instalações”
e saquearam uma quantidade não especificada de alimentos. Mais tarde, dezenas de pessoas acorreram ao local após
os confrontos armados. “Os cidadãos conseguiram entrar
nos armazéns depois dos confrontos terem parado e saquearam ainda mais comida”, acrescentou o governador
do estado sudanês, na região oeste do país.

Negociações do programa
nuclear registam progresso
OS EUA constataram um progresso “modesto” nas negociações do programa nuclear iraniano, mas juntaram-se à
Europa para insistir na “urgência” de concluir as negociações, face aos avanços nucleares de Teerão. “Percebemos
nos últimos dias que pode ter havido um progresso modesto
nas últimas negociações”, disse aos jornalistas um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, um dia após o
recomeço das negociações, em Viena, para tentar salvar o
acordo nuclear de 2015 com o Irão.“Mas é necessário que as
partes procurem construir sobre este progresso com espírito construtivo e convicção”, prosseguiu Price, estimando
que é “muito cedo para dizer se esse progresso teve alguma
substância”. Esse progresso acontece de forma “demasiado
lenta” e “em breve será tarde para voltar ao acordo nuclear”,
concluiu o porta-voz.

Xi Jinping pede exemplo
aos responsáveis do PCC
O PRESIDENTE chinês e líder do Partido Comunista da
China (PCC) pediu aos principais responsáveis partidários
para se preocuparem menos com ganhos pessoais e serem
mais exemplares nas convicções, mantendo “uma liderança unificada e centralizada”. Xi Jinping falava na reunião do
Comité Central do PCC, órgão máximo do poder no partido, que terminou na terça-feira, em Pequim, e foi realizada
para estudar a história do partido e “exercer autocrítica”,
de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.
No discurso, o Presidente chinês pediu aos membros do
politburo “que se preocupem menos com os ganhos pessoais, que liderem a demonstração da firmeza dos seus
ideais e convicções e que dêem o exemplo para manter a
autoridade do Comité Central e a sua liderança unificada e
centralizada”.

EUA e Rússia debatem
Ucrânia em Janeiro
WASHINGTON e Moscovo vão reunir-se a 10 de Janeiro para
debater questões da Ucrânia e de controlo do armamento nuclear, disse um porta-voz da Casa Branca para os Assuntos de
Segurança. “Os Estados Unidos têm pressa em iniciar um diálogo com a Rússia”, afirmou, no início da semana, o porta-voz
norte-americano, citado pela agência de notícias France-Presse. Uma reunião entre a Rússia e a NATO poderá realizar-se em
seguida, a 12 de Janeiro, seguida no dia 13 por um encontro
entre Moscovo e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa (OSCE), da qual fazem parte os Estados Unidos,
acrescentou. “Quando nos sentarmos para falar, a Rússia poderá colocar as suas preocupações sobre a mesa e nós as nossas,
nomeadamente as actividades da Rússia”, disse.

Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. Fique
“isolado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área
da casa de pouca passagem para as outras pessoas, e saia
apenas para tomar banho e usar a casa de banho.

PUBLICIDADE

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
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