Acesse: https://t.me/Novojornal

web © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente
PUBLICIDADE

D i r e c t o r : L Á Z A RO M A N H IÇ A

l

Edição N.º 31.497

l

S e x t a - fe i r a , 3 1 d e D e z e m b r o d e 2 0 2 1

l

www.jornalnoticias.co.mz

l j.noticias@snoticias.co.mz

l

30,00MT

As nossas escolhas de 2021

O

COLECTIVO de jornalistas do “Notícias”
elegeu o progresso no
combate ao terrorismo,
o processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR), bem como a gestão da Covid-19 e ainda o início do
reboque da plataforma flutuante
para a exploração do gás natural
liquefeito como acontecimentos
que marcaram o ano 2021.
Com efeito, a actuação das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) tem sido determinante para
o sucesso das operações contra o
terrorismo na província de Cabo

Delgado, onde, com o apoio militar da SADC e do Ruanda, tem
incestado golpes de artilharia aos
terroristas.
O avanço heroico das FDS no
Teatro Operacional Norte está a
permitir o regresso da população
às suas zonas de origem, embora,
de forma paulatina, uma vez que
as operações de limpeza no terreno
ainda prosseguem.
Quanto ao DDR, salienta-se
que o sucesso deste processo está a
ajudar na transformação da Renamo de um partido armado e militarizado para civil. Assim, a expectativa é que, doravante, a Renamo

seja uma formação política comprometida com a cultura de paz e
abrace a resolução das diferenças
políticas através do diálogo.
Aliás, o sucesso do DDR forçou
a desintegração da Junta Militar da
Renamo, precipitada pela morte
do seu líder Mariano Nhongo, levando à pacificação da zona Centro
do país.
Neste contexto, os jornalistas
do “Notícias” elegeram ainda a
conclusão da construção e o início do reboque da plataforma flutuante do projecto Coral Sul para a
exploração do Gás Natural Liquefeito (GNL), na Bacia do Rovuma,

na província de Cabo Delgado.
Representando um investimento
global de cerca de sete biliões de
dólares norte-americanos, esta
plataforma permitirá a viabilização
do primeiro projecto que vai posicionar Moçambique no mercado
mundial do GNL.
Foi destacada ainda a gestão
da Covid-19, feita pelo Sistema
Nacional de Saúde. Para além da
aposta na prevenção, apontada
como fundamental, pôs-se em
marcha o plano de vacinação em
massa.
A nível da cultura, foi escolhida Paulina Chiziane pela conquista

do Prémio Camões, distinção que
a destaca como a primeira mulher
negra e primeira escritora africana a receber este que é o mais alto
galardão literário da língua portuguesa.
No desporto, a escolha recaiu
sobre o inédito apuramento da
Selecção Nacional de Futebol de
Praia para o “Mundial”, realizado
na Rússia, em Agosto último, após
ter se sagrado vice-campeã africana, em Maio, no Senegal.
Todo este conjunto de realizações, com impacto na esfera
nacional, gravita em torno de uma
figura que lidera a máquina gover-

EDITORIAL

nativa: o Presidente Filipe Jacinto
Nyusi.
É por esta razão que os jornalistas do “Notícias” entendem
que o Presidente Nyusi é merecedor de destaque e, sobretudo, do
título de Personalidade Nacional
do Ano 2021. As acções de Filipe
Nyusi centraram-se também na
construção de importantes infra-estruturas socioeconómicas, com
destaque para estradas e pontes,
bem como a supressão de taxas de
ligação de energia eléctrica para os
consumidores domésticos no país,
no quadro da iniciativa presidencial “Energia para Todos”.

A PARTIR DE 2022

a

Ensino Primário encerra na 6. classe
A SEXTA classe passa a encerrar o Ensino
Primário a partir do ano lectivo de 2022 para
se verificarem as competências adquiridas
e conferir melhor instrução aos alunos, no
âmbito da reforma curricular, em vigor no
país.
De acordo com o Director-Geral do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da
Educação (INDE) Ismael Nhêze, com a nova
Lei do Sistema Nacional de Educação, aprovada em 2018, o Ensino Primário passou a ter
dois ciclos de aprendizagem. O primeiro que
vai de 1.ª a 3.ª classe e o segundo de 4.ª a 6.ª
classe.
A partir do ano de 2022, a 6.ª classe encerra o Ensino Primário. Em 2023 a 7.ª classe
passa a pertencer ao Ensino Secundário.
Na 6.ª classe realizar-se-á um exame final

do ano, de modo a verificar as competências
dos alunos do ensino primário para a passagem ao secundário.
Para explicar as razões das mudanças,
Nhêze disse que um estudo efectuado em
2012 produziu resultados assustadores que
mostravam que as crianças terminavam o
primário sem as necessárias competências de
leitura, escrita e cálculo.
O INDE reflectiu sobre o currículo para ver
o que contribuía para o fracasso dos alunos,
e concluíu que este era muito fragmentado,
disperso e com muitas disciplinas.
Em 2016 fez-se a revisão dos programas
em que foram analisados os ciclos de aprendizagem. No currículo anterior, de 2004,
existia um primeiro ciclo de 2 anos, o segundo de 3 e o terceiro de 2 anos. Viu-se que em

Inundações urbanas
expõem vulnerabilidades

dois anos seria difícil construir competências
de leitura e escrita e cálculo. Então decidiu-se aumentar um ano no primeiro ciclo, que
passaria a ter três classes. Assim, em 2017 foi
introduzida a primeira classe. Em 2018, a segunda classe. Em 2019, a terceira, em 2020, a
quarta e em 2021, a quinta classe.
A nova sexta classe tem seis disciplinas,
designadamente Português, Matemática,
Ciências Sociais, Ciências Naturais, Educação Visual e Ofício, e Educação Física. A sexta
classe antiga tinha 11 disciplinas.
“Isto é uma grande mudança. Demos primazia no Ensino Primário às competências
básicas de leitura, escrita e cálculo. Quando
o aluno terminar a sexta classe tem que tê-las
porque são fundamentais para a sua formação
no futuro”, indicou o director-geral do INDE.
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Hoje há tolerância de ponto
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Zambézia com défice
de três mil professores

Explicou ainda que com esta alteração, o
exame de certificação da 7.ª classe termina
em 2022 e será realizado pelos alunos que tiverem frequentado esta classe, nesse ano. Os
alunos da 7ª classe que reprovarem em 2022,
passam para a 7ª classe do novo sistema.
Os alunos graduados da 6.ª classe em
2022, passam para o Ensino Secundário (7.ª
classe), em 2023.
A partir de 2023, o Ensino Secundário
passa a ter 6 classes, organizadas em dois ciclos. O primeiro ciclo vai de 7.ª a 9.ª classe e
o segundo ciclo da 10.ª a 12.ª classe. No 1.º ciclo a avaliação é por ciclo de aprendizagem.
O aluno progride normalmente de uma classe
para outra, sendo submetido ao exame na última classe do ciclo (9.ª classe). A escolaridade obrigatória passou para a 9.ª classe.

ESTA é a nossa última edição de 2021. Amanhã começa um
novo ano e com ele, novos desafios. Chegados aqui é tempo
de fazermos uma reflexão sobre o que foi o ano prestes a
findar e traçarmos perspectivas para o novo ciclo, cuja primeira página abre dentro de horas.
Ora, qualquer avaliação acerca do ano prestes a findar
não tem como tornear a capacidade dos moçambicanos de
se reinventarem depois de enfrentar desafios tais como a
pandemia da Covid-19 que continua a desestruturar famílias e a dilacerar o tecido socioeconómico; desastres naturais, nomeadamente os ciclones Eloise e Guambe que
atingiram o Centro e Sul do país, afectando mais de 500
mil pessoas; o terrorismo em Cabo Delgado, com tentáculos para outras províncias; a instabilidade militar na zona
Centro; a corrupção que mina o bom funcionamento das
instituições públicas e privadas, entre outros fenómenos
que retardam o desenvolvimento do país. Portanto, 2021
foi de luta permanente dos moçambicanos contra estes
desafios que se associam aos já conhecidos como a pobreza.
Para suplantá-los, medidas estruturais e corajosas foram adoptadas pelo Governo visando tornar Moçambique país seguro, pacífico e até livre do terrorismo. Aqui,
destacamos, incontornavelmente, o papel do Chefe do
Estado, Filipe Jacinto Nyusi, na busca de soluções para os
múltiplos problemas que enfermam a nação. Debaixo de
adversidades materiais e em condições difíceis, Nyusi mobilizou recursos para uma resposta adequada ao fenómeno
do terrorismo, impedindo o seu avanço. Hoje, com o apoio
das forças militares do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), as Forças de Defesa
e Segurança (FDS) estão a vencer a batalha contra o terrorismo, e a paz será novamente uma realidade no Norte do país. A isto se associa o bem sucedido processo de
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR),
conduzido num espírito de confiança mútua e de colaboração entre o Governo e a Renamo, parceiros internacionais, o que permite assegurar aquilo que é, desde há
muito tempo, um sonho de todos nós, que é o de superar
as feridas de uma guerra que tanto luto semeou entre os
moçambicanos.
Também foi importante, ao longo deste período, o
conjunto de medidas que se foram tomando para controlar a pandemia da Covid-19. Quantas vezes o Chefe do
Estado se dirigiu à nação para anunciar medidas básicas
de prevenção, diagnóstico e tratamento e para mobilizar
a população para as campanhas de vacinação. Até porque o Governo adoptou um Plano Nacional de Vacinação
contra a Covid-19 que prevê vacinar, até Dezembro de
2022, um total de 16.825.000 pessoas com idade igual ou
superior a 18 anos. Todo este exercício é no sentido de
luta pela vida dos moçambicanos.
Os acidentes de viação continuaram marca do país ao
longo de 2021, tendo, de 1 de Janeiro a 15 de Dezembro,
sido registados 778 acidentes. E medidas estratégicas foram tomadas para reforçar o controlo do álcool, dos tempos de condução e descanso, da velocidade, entre outras.
Ao passarmos em revista as inúmeras realizações e desafios que o país enfrentou não devemos esquecer a dinâmica do crescimento e desempenho macroeconómico. Registos apontam que, a nível global, a economia continuou
a ser fortemente abalada pelos efeitos do surgimento das
novas variantes do novo coronovírus, com reflexo negativo
no desempenho socioeconómico. O ambiente macroeconómico registado este ano permitiu a realização de várias
acções estruturantes nos sectores económico e social, resultando em impactos positivos na vida dos moçambicanos.
No ramo de energia, o Governo continuou a promover
investimentos públicos e privados de reforço e expansão de
infra-estruturas eléctricas para o aumento da capacidade
de geração e distribuição de energia a nível nacional e também para estimular o desenvolvimento industrial.
Os desafios são enormes. E, por isso, recorremos às palavras do Presidente da República, na apresentação do seu
informe anual à Assembleia da República, quando disse:
“todos nós temos a consciência dos grandes desafios, mas
eu, tenho ainda mais certeza de que podemos cumprir esses sonhos”. De facto, o caminho a trilhar é de muito trabalho para a consolidação dos avanços e superação das metas.
Acreditamos pois, a julgar pelas experiências vividas
em 2021, que o ano 2022 será melhor, com novas vitórias
e avanços que resultarão da entrega abnegada ao trabalho.
Feliz 2022!
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.

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 hoje, período que antecede a transição do ano. 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.

UP prorroga pré-inscrição
para exames de admissão

MHN lança concurso sobre
conservação da natureza

A UNIVERSIDADE Pedagógica (UP) decidiu
prorrogar até hoje, o período de pré-inscrição para os exames de admissão referentes ao
ano lectivo de 2022. Segundo uma nota desta
instituição de ensino, a prorrogação surge na
sequência do pedido feito pelos candidatos
que não conseguiram se inscrever no período
inicialmente estabelecido. Assim, os pagamentos da pré-inscrição deverão ser feitos até
dia 4 de Janeiro de 2022.

O MUSEU de História Natural (MHN) acaba de lançar um concurso documental
para alunos da 11.ª e 12.ª classe das escolas públicas e privadas localizadas na cidade e província de Maputo que visa dotar os alunos de habilidades de escrita e de
conhecimentos sobre a importância da conservação da natureza. São igualmente abrangidos nesta iniciativa estudantes universitários. A directora do MHN, Dr.a
Lucília Chuquela, explicou que o concurso decorre no âmbito dos prémios Dr. Augusto Cabral e Dr. Travasso Dias, instituídos em 2013 aquando da celebração dos
100 anos daquela unidade. Os prémios visam reconhecer os trabalhos realizados
por investigadores na área de educação ambiental e da conservação da natureza.
O concurso, com duração de três meses, consistirá em redacção, poesia e elaboração de projectos sobre a conservação da natureza. As submissões vão ter lugar de
Janeiro a Abril de 2022.
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ÀQUILA CHIRINDZA

“Serenata” no combate
a uniões prematuras

FOTOS DE F. MATSINHE

À

QUILA Chirindza é
uma jovem cantora
que decidiu juntar-se aos esforços do
Governo e de toda a
sociedade no combate a uniões
prematuras e todo o tipo de
violência contra a mulher e rapariga. Ela usa a música clássica, “serenata”, para despertar a
consciência da mulher sobre os
seus direitos e, acima de tudo,
mostra como ela é sensacional para o desenvolvimento de
uma sociedade justa e equilibrada.
Graças à qualidade do seu
trabalho, aliada à mensagem
que as suas letras transmitem,
Àquila, de 22 anos e residente na cidade da Beira, foi eleita
embaixadora social pelo Ministério do Género, Criança e
Acção Social, mercê das suas
obras que exaltam este grupo
social.
O convite foi formulado há
dias pela Ministra do Género,
Criança e Acção Social, Nyeleti Mondlane, à margem da VI
sessão do Conselho Coordenador desta instituição, evento
para o qual Áquila Chirindza
veio da Beira, expressamente
para cantar a rapariga.
“Foi um enorme prazer
para mim ter logrado despertar o interesse do Governo, em
particular da ministra, porque
esta será uma vantagem para
despertar o que está dentro de
mim, em relação ao empoderamento da rapariga”, reagiu
Áquila Chirindza, acrescentando que será uma honra trabalhar como activista social, na
área da rapariga.
A sensibilidade pela situação da rapariga parte da própria
jovem cantora, que diz ter acreditado sempre nos seus sonhos,
de que a rapariga é poderosa, é

Àquila Chirindza, cantora

a mulher forte do amanhã.
“A inspiração vem de mim
mesma; é algo de dentro de
mim, para levantar outras raparigas, mostrar a elas que são capazes, têm habilidades. Mostrar
a elas que o casamento forçado
(uniões prematuras) a gravidez
indesejada e a violência não fazem parte de nós (mulheres e
raparigas); nós nascemos para

brilhar, nascemos para podermos escolher o que queremos
ser”.
Entrevistada pelo Notícias,
a jovem confessa que iniciou a
carreira há muito pouco tempo, mas está tudo a correr muito rápido. Para ela, é bênção
de Deus. Dedicado à rapariga,
Áquila Chirindza produziu um
número, intitulado “Levan-

ta rapariga empoderada”, que
continua a ser explorado, a
pensar na gravação definitiva, e
um vídeo-clipe.
Segundo explicou, a paixão
pela música, surge bem cedo,
ainda em tenra idade, com o
aperfeiçoamento a começar aos
12 anos, em 2011, quando entra
num grupo coral da igreja (Missão Palavra de Vida) fundada

pelo pai, a quem deve o incentivo, entre outros membros do grupo.
“No início até nem queria, mas por força deles acabei entrando e hoje é a minha
vida”.
Muito cedo, Áquila Chirindza também começou a
estudar. Tudo começa numa
creche, aos três anos de idade, e com cinco, uma carreira
estudantil que desagua numa
licenciatura em Contabilidade e Finanças, concluída aos
20 anos.
A cantora diz que a Contabilidade e Finanças e a
música complementam-se.
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos é um sonho
por realizar, mas assegura
que a contabilidade não está
excluída.
“Muita gente pensa que a
música não dá dinheiro, por
conta da disciplina financeira
e estratégia de marketing. É
algo que eu aprendi na minha
área de formação, Contabilidade e Finanças. Consigo
conciliar o meu aprendizado
na minha área com a minha
área de actuação, musical.
Está-me sendo muito útil,
porque consigo fazer melhor
gestão dos valores”.
O seu maior sonho é de
capitalizar a área ligada à sua
identidade (música), explorando música gospel, mas
também músicas que estão
ligadas à alma. A sua intenção, segundo explicou é de
transmitir coisas positivas
para as pessoas, amor, esperança, paz e alegria. “É isto
que eu gostaria de capitalizar
na área musical e também
neste projecto, que vai iniciar
agora, do empoderamento
da rapariga”, disse.

“AS raparigas são o ponto-chave e penso em criar conteúdos que
vão despertar as capacidades e as habilidades que cada rapariga
tem. A ideia é levanta-las, para verem que a vida pode ter um rumo
diferente do que passaram a vida a ouvir, de que devem casar-se
cedo, ter uma família, não estudar. Nós queremos mudar esta perspectiva, incentivando aos estudos, ao trabalho, à consciência, responsabilidade, crescimento e desenvolvimento do país, a partir da
vida delas, raparigas”.
A uma pergunta, se é possível viver de música em Moçambique,
Áquila Chirindza responde, afirmativamente, argumentando, entretanto, com o imperativo de muito investimento, muita inovação
e criatividade, porque o público está sempre à espera de algo novo.
A estagnação e a falta de inovação geram cansaço no público. Os
conteúdos, esses, devem despertar a atenção do público.

Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de prevenção da Covid-19 para proteger a si e a seu bebé

Dignidade e direitos (46)
(Violência contra a Mulher e a dignidade)
REFERÊNCIA DE PARTIDA: duas notícias foram esta semana veiculadas neste matutino,
uma reportando que um homem foi detido
por matar sete pessoas da mesma família na
província da Zambézia e outra, dando conta
da mulher presa por mutilar órgão genital do
sobrinho, em Tete. O primeiro caso teve como
impulso, conflitos familiares e o segundo, finalidade de tráfico de órgãos humanos. As
arrepiantes histórias remetem-nos ao tema
sobre a violência no seio familiar, havendo que
cruzar as componentes jurídico-legal e social
para um comentário adequado.

DISCUTINDO
O sustentáculo de referência legal a esta
temática reside no número 1 do artigo 119 da
Constituição da República, frisando que a família é o elemento fundamental e a base de
toda a sociedade. A Lei da Família dá corpo a
esta directirz constitucional, pormenorizando
no artigo 1 que a família é o factor de socialização da pessoa humana, constituindo o espaço privilegiado no qual se cria, desenvolve
e consolida a personalidade dos seus membros e onde devem ser cultivados o diálogo e
a entreajuda. O artigo 6 da mesma lei impõe
a irrenunciabilidade dos direitos familiares,
significando que nenhum factor do desenrolar
da vida pode conferir, a qualquer membro, o
direito de se afastar do seu dever de respeitar
a família e contribuir para a dignidade de cada
um dos membros.
A dignidade da pessoa humana tem como
pontos essenciais os direitos à vida, à integridade física e moral, à honra, ao bom nome,
à reputação, à defesa da imagem pública e à
reserva da vida privada. Estes valores cruciais
para a vida de cada pessoa estão plasmados
nos artigos 40 e 41 da Constituição da República. Pelo artigo 44 da Constituição se impõe
o dever de cada um respeitar e considerar o
seu semelhante, devendo, para tanto, preva-

lecer um tipo de relação social que promova,
salvaguarde e reforce a tolerância recíproca e
a solidariedade.
O quadro normativo acima referido se
concretiza através de outras leis das quais citam-se, a título ilustrativo, Lei nº29/2009, de
29 de Setembro, sobre a Violência Doméstica;
Lei nº6/2008, de 9 de Julho, sobre Tráfico de
Seres Humanos; Lei nº19/2019, de 22 de Outubro, sobre a Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras, para além da cobertura que se
pode retirar do Código Penal e da Lei de Promoção e Protecção dos Direitos da Criança.
Como se nota, existe um mosaico de leis,
vigorando, sendo pertinente questionar as
razões da falha na sua efectividade social.
O que falta, na atmosfera social, em geral, e
familiar, em particular, para que a violência
estanque(?)
Se um conflito familiar conduz alguém
a introduzir veneno num recipiente de água
que viria a ser consumida por sete membros
da família, e uma mulher que devia sessenta
mil meticais, achou que traficando órgão genital do seu sobrinho, aliviar-se-ia do peso,
em quê nos reduzimos como pessoas humanas? Resvalamos colectivamente numa situação em que já temeremos estar nas nossas
próprias casas. A casa, a família, o ambiente
de parentesco deveriam ser o espaço mais seguro para a vida e a integridade física e moral
do ser humano e não fonte de perigo e medo.

DEBATE CONTÍNUO
A mensagem contínua nesta situação em
que as leis existem e vigoram, sobre a não violência humana, seja no círculo familiar ou em
qualquer atmosfera social, é de que não basta
o quadro legal, sendo imperativo o renovar da
consciência individual e colectiva à (re)conquista de uma única matriz: respeito ao semelhante e tolerância recíproca em qualquer
situação de desentendimento humano.

DICAS SOBRE SAÚDE

Dicas para o cardápio
de passagem de ano

Lombo suíno

Raparigas precisam ser resgatas de uniões prematuras

Segredo do sucesso

Àquia Chirindza

DIDIER MALUNGA
Jurista – didiermalunga@gmail.com

CASA & FESTAS

Activismo
social

DISCUTINDO LEIS

A JOVEM cantora diz que pelo sucesso total
que a persegue, fica a dever a Deus e ao apoio
dos pais, que sempre a ampararam naquilo
que ela acreditou.
Em Janeiro de 2021, começou a trabalhar
com serenatas, para, no mês seguinte, Fevereiro, profissionalizar-se.
“Nunca imaginei que alguma vez faria,
que viriam a ser a fonte da minha vida, mas
as coisas estão a correr, e até chegam a assustar-me, está a ser tudo um grande mistério e uma grande bênção da minha vida”.
De acordo com a cantora, em menos
de um ano, muita coisa aconteceu e até
certo ponto as pessoas também ficam assustadas, porque tudo está a acontecer
tão rápido, “mas quando são coisas assim, não se explica, só podemos desfrutar
e agradecer”, afirmou, visivelmente alegre. Para Áquila Chirindza, música é vida,
por isso, embora sonhar não seja proibido,
não pensa em voos diferentes. Mesmo que
um dia abrace outras coisas, a música veio
para ficar, sempre fará parte dela, guia-

da pela inspiração divina. Entretanto, vai
criando a sua própria característica, a sua
identidade.
Gabriela Rocha, Paulo Neto e Tasha
Cobbs são as referências da jovem Áquila
Chirindza, que lamenta não ter, a nível interno, referências de música gospel muito
fortes. Entretanto, destaca algumas cantoras que as considera irmãs, a exemplo de
Euridse Jeque, Júlia Duarte e Lizha James.
Explica ainda que começou por cantar como hobby, em casamentos e outros
eventos. Do nada, entra no mundo de serenatas e desperta a atenção de artistas de
renome, e cita Humberto Luís, Euridse Jeque, Júlia Duarte, que prontamente postaram as obras da jovem cantora emergente
nas suas páginas das redes sociais.
Aqui, Áquila Chirindza estava exposta ao
mundo inteiro. Os internautas gostaram e as
televisões não esconderam o desejo de ter a
jovem nos seus canais. Contabiliza um total
de 49 mil seguidores, dos quais, 28 mil, no
Instagram, e 21, no Facebook.

A CEIA de ano novo, simples e barata, é buscada por muitos cidadãos que, na ânsia de
proporcionar bons momentos à família e aos
amigos, tentam dar o seu melhor.
E não é para menos: por ser um dos eventos mais importantes do ano, o réveillon precisa ser preparado com todo o cuidado. Além
disso, a ceia é um dos pontos-chave da passagem de ano.
Na ceia de natal há uma variedade de pratos típicos, como é o caso do peru, rabanada e
arroz com passas. Nesta refeição, por sua vez,
em alguns países as pessoas costumam seguir
algumas superstições e acreditam que comer
frango no ano novo dá azar. Ainda para alguns
superstições, em contrapartida, comer porco
na noite de 31 de Dezembro dá sorte, pois esse
animal costuma movimentar o focinho para
frente e atrai progresso para o ano que vai começar.
Há uma série de outras práticas que não
são recomendadas na noite de passagem de
ano, como chorar.

O QUE SERVIR:
Carnes
Carnes bovinas e suínas são bem-vindas
à ceia de réveillon. O ideal é que ofereça aos
convidados pelo menos duas opções de assados. Para esta edição elegemos o “lombo suíno”, um prato simples de ser preparar.

INGREDIENTES
1,5 kg de lombo de porco
½ colher (chá) de pimenta-calabresa em
flocos
½ colher (sopa) de alecrim
1 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de paprica
3 dentes de alho picados
4 tomates picados
1 pimentão verde
1 cebola média
1 lata de cerveja preta
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de óleo

MODO DE PREPARAR
Use sal, pimenta, alho, alecrim e paprica
para temperar o lombo. Deixe a carne repousar por uma hora na geleira. Após esse tempo,
transfira para uma panela de pressão com óleo
e doure, dos dois lados. Adicione a cebola, os
tomates e o pimentão (tudo picadinho). Por
fim, acrescente a cerveja e deixe ferver.
Assim que levantar fervura, tampe a panela de pressão e conte meia hora. Deixe o lombo cozinhar em fogo baixo. Após completar o
tempo de cozimento, transfira o molho da panela para o liquidificador e bata com a farinha,
até a mistura engrossar. A salada de maionese
faz um bom acompanhamento a este prato.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CIDADE DE MAPUTO

Falta de transporte
marítimo atrasa
chegada de autocarros

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

Inundações urbanas
expõem vulnerabilidade

A

S recentes chuvas,
ocorridas nas cidades
de Matola e Maputo,
apesar de anunciadas,
encontraram
aparentemente desprevenidos tanto os governos quanto
os residentes pondo à prova
a vulnerabilidade e falta de
arrojo em lidar com as águas
pluviais.
Na Matola, por exemplo,
a situação é bem saliente com
áreas residenciais, escolas,
hospitais e estradas sob inundação.
Locais como Nkobe, algumas residências estão com
água até à cintura, denunciando o deficiente escoamento,
derivado da obstrução do seu
caminho natural. Na falta de

uma intervenção de quem de
direito, esta situação repete-se anualmente, afectando
também os serviços de transporte, porque a transitabilidade é deficiente.
Enquanto as fortes chuvas
que se abateram sobre as duas
cidades, no dia 28 de Dezembro, possam ser atribuídas aos
efeitos das mudanças climáticas, as inundações urbanas são
também em parte um problema de urbanização e planeamento.
Bairros sem sistemas de
drenagem, construção frenética e desregrada, sem respeitar a topografia natural, tudo
isso contribui para o cenário
que assistimos.
Com as chuvas intensas

ressurgem velhos problemas.
As águas arrastam consigo resíduos sólidos não tratados e
matéria fecal ao redor dos assentamentos urbanos precários, o que pode levar a surtos
de malária, doenças diarreicas
e mais.
A realidade é que as cidades foram e estão a ser construídas com pouca ou nenhuma consideração à topografia
natural e carecem de acção
holística para prevenir os problemas recorrentes.
O foco das autoridades
públicas municipais tem sido
para remendar e não uma acção consistente para pôr fim
ao problema.
Cientistas defendem que
as chuvas extremas aumen-

tarão com o aquecimento
global. Outros argumentam
que a infra-estrutura urbana
deficiente e a expansão rápida e desordenada de cidades
em áreas pantanosas e outros
lugares que geralmente absorvem o excesso de água da
chuva trarão mais inundações.
As mudanças climáticas estão
a aumentar o potencial para
chuvas mais fortes. As imagens, de Félix Matsinhe espelham o estado de precariedade
e vulnerabilidade das infra-estruturas urbanas perante
chuvas fortes e as “gincanas”
que os citadinos têm que empreender
engenhosamente
para lidar com a situação e
continuarem a sua vida quotidiana “normalmente”.

A LIMITAÇÃO na circulação de navios de
mercadoria, devido à Covid-19, está a
atrasar a alocação de 80 autocarros que
a Agência Metropolitana de Transportes
(AMT) previa adicionar aos já em circulação para fazer face à crescente demanda.
António Matos, Presidente do Conselho de Administração da Agência Metropolitana de Maputo (AMT), garantiu
ao “Notícias” que as autoridades estão a
envidar esforços para que os autocarros
cheguem até os primeiros meses do próximo ano.
Referiu que a agência tem, neste mo-

mento, 352 autocarros a operarem na região do Grande Maputo e, durante o ano
em curso, registou sete acidentes que resultaram em danos materiais.
“Somente um autocarro está inoperacional, pois o caso, que condiciona a
sua reparação, está a ser resolvido em
tribunal”, assegurou.
A chegada dos autocarros esteve inicialmente marcada para Setembro, tendo
sido adiada para Novembro e posteriormente para Dezembro, alegadamente porque “em quase todo o mundo, os
navios circulam condicionados, por isso
ainda não chegaram”, explicou.

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

SEGUNDO REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

Preços de produtos
básicos continuam estáveis

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

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

OS preços de produtos básicos mantêm-se nos principais mercados da cidade
de Maputo, desde a véspera
da quadra festiva do Natal,
situação que permite que os
munícipes se preparem para
a festa do fim-de-ano.
O cenário deve-se a monitoria contínua aos locais
de venda, desencadeada
pela Inspecção Nacional das
Actividades
Económicas
(INAE).

O facto foi assegurado pelo porta-voz da XXIV
sessão do Conselho de Representação do Estado na
cidade de Maputo, Artur
Dombo.
Apontou ainda que houve menos casos de traumas,
decorrentes de acidentes de
viação e agressões.
Durante o Natal, 795
pessoas deram entrada no
Banco de Socorro das diversas unidades sanitárias, 295

com traumas resultantes de
agressões físicas e 118 por
acidentes de viação, destes
cinco ficaram internados.
Para o porta-voz, a prontidão das equipas multissectoriais compostas pelo Instituto Nacional de Transportes
Rodoviários (INATRO), Polícia da República de Moçambique e Municipal na fiscalização do cumprimento das
regras de estrada contribuiu
para um Natal tranquilo.

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 de 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

OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE
AO NOSSO LADO
Aos nossos clientes, muito Obrigado
por fazerem a nossa história.
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Conclusão do Coral-Sul FLNG
é acontecimento de 2021

A

CONCLUSÃO da contrução e o início do
reboque da Plataforma
Flutuante do Projecto
Coral-Sul FNLG para a
exploração do Gás Natural Liquefeito (GNL) descoberto na
Bacia do Rovuma, na província
de Cabo Delgado é para os jornalistas do "Notícias", o maior
acontecimento económico de
2021.
Representando um investimento global de sete biliões de
dólares norte-americanos, esta
plataforma permitirá a viabilização do primeiro projecto que
vai posicionar Moçambique no
mercado mundial do GNL.
Para a eleição deste acontecimento, tem em conta não
somente a dimensão do investimento que o mesmo representa mas também o papel
que poderá desempenhar para
a recuperação da economia
moçambicana que nestes últimos dois anos, vem sendo
fortemente afectada pela crise
da pandemia da Covid-19 e os
ataques terroristas em Cabo
Delgado.
Refira-se que, o processo
de reboque do plataforma flutuante iniciou em Novembro

na Correia do Sul, num acto
testemunhado pelos presidentes, Filipe Nyusi, de Moçambique e Moon Jae-In, da Coreia
do Sul.
Em Moçambique, onde se
espera que chegue no próximo
mês, a plataforma será posi-

cionada na Área 4, um bloco
offshore da Bacia do Rovuma
que está localizado a aproximadamente 50 quilómetros
do distrito de Palma e 200
quilómetros da cidade Pemba,
numa profundidade entre 1500
e 2600 metros.

Descoberto em Maio de
2012 pela Eni, o Campo Coral
Sul contém cerca de 450 biliões
de metros cúbicos, o equivalente a 16 triliões de pés cúbicos
(TCF) de gás no local.
Para esta categoria de melhor acontecimento económi-

co do ano de 2021, os jornalista deste matutino também
elegeram em segundo lugar, o
fecho financeiro do projecto de
construção da Central Termoeléctrica de Temane, na província de Inhambene e respectiva
linha de transmissão para a região sul do país.
Orçada em cerca de 1,5 biliões de dólares norte-americanos, esta será a primeira central de ciclo combinado com
capacidade para a geração de
450 Mw que, além de Moçambique, também serão usados
no fornecimento de corrente
eléctrica à região.
Em terceiro lugar, os jornalistas escolheram a entrada em
funcionamento da fábrica de
produção integrada de cimento de construção da Dugongo ,
localizada na província de Maputo.
Esta unidade fabril de capitais chineses, para além do cimento, produz também o clínquer permitindo que grande
parte das unidades concorrentes deixassem de depender das
importações para a produção
do cimento facto que permitiu
a disponibilidade do produto a
preços competitivos.

Ilha de Moçambique com poucas reservas
OS mercados da Ilha de Moçambique, na província de
Nampula, registam fraca oferta
de produtos alimentares, particularmente legumes e bebidas.
O facto chega a ser preocupante por ocorrer a escassos
dias da festa do fim de ano.
A AIM fez uma ronda pelos
principais mercados da cidade
e constatou que no “Nalia” e
“Celeiro” as bancas estão desertas e nalgumas, crianças das
redondezas usam-nas para as
suas brincadeiras.
No mercado central, no
coração da cidade, inaugurado
no ano de 1905, estão em funcionamento algumas bancas
oferecendo produtos de mercearia, enquanto os legumes
tradicionalmente mais procurados, nesta altura do ano,
existem em pouca quantidade.
No mesmo mercado, mas
na parte exterior, funcionam
barracas de venda de bebidas a grosso, roupas e sapatos,
frutas prontas a comer, mas a
frequência de clientes é moderada.
Entretanto, nas principais
ruas da cidade os passeios estão ocupados por vendedores
informais que espalham os
seus produtos pelo chão, onde
abunda a manga verde e madura, colhida nos pomares de
Tocolo, na entrada municipal
da Ilha de Moçambique.
O número de cidadãos que
chega a uma das mais antigas
cidades de Moçambique continua a aumentar, mas os visados trazem consigo os mantimentos necessários para a sua

alimentação.
“Sou Victor Mateus, natural da Ilha de Moçambique,
vivo em Quelimane, trouxe a
família e decidimos comprar
uma cesta com os alimentos principais, porque, aqui, é
sempre a mesma coisa. Daqui
a nada já não haverá nada nos
mercados. Só esperamos ter o
peixe local”, explicou a AIM.
Manuela Silva saiu de Pemba, em Cabo Delgado, atraída
pela fama da Ilha de Moçambique e acredita que conseguirá
alimentar-se nos estaurantes
e outros locais que foram montados para vender refeições.
“Estou a fazer turismo, não
me preocupei em fazer compras. Até estou a ver a cozinha
que as senhoras estão a preparar. Acredito que se organizaram para não deixar a sua fama
em mãos alheias”, afirmou
sorridente.
Proprietários de restaurantes entrevistados pela AIM informaram que acondicionaram
alimentos e bebidas na esperança de satisfazer a demanda
dos visitantes.
“Foi um ano muito fraco
para o turismo, por causa da
Covid-19. Então a esperança é
que agora consigamos alguma
receita para continuarmos a
servir”, afirmou o gerente de
um restaurante que pediu para
não ser identificado.
Entretanto, o vereador para
Mercados e Feiras no município da Ilha de Moçambique,
Atumane Wilson, manifestou
preocupação por ser notória
a fraca oferta de produtos ali-

PUBLICIDADE
BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :30/12/2021
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

63,20

64,46

63,20

64,46

63,22

64,46

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 30.12.2021
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
30 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

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
16.491,45
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

(b)

Valor

Taxa

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
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
0,00
0,00
0,00
0,00
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

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)

134.974,89
5.190,11

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
Taxa Média Ponderada
13,30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

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

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Entrada principal do Mercado de Nalia, localizado no centro da cidade da Ilha de Moçambique

mentares, frescos e secos.
“Estamos cientes de que
há fraca oferta, muito provavelmente por estarmos fora
da época das colheitas, mas
em coordenação com os Serviços Distritais de Actividades
Económicas, estamos a procurar alternativas. Uma delas
é que os nossos operadores se
desloquem aos distritos mais
próximos ou mesmo à cidade
de Nampula para fazer as compras necessárias”, afirmou.
Wilson aconselhou aos turistas
que tenham meios de trazer
consigo alimentos para suprir
alguma falha nos seus locais de
alojamento, em casas próprias
ou de familiares.
“O conselho é para quem
irá ficar em casa própria ou de

familiares. Que faça algumas
compras, para aumentar o que
já existe e evitar faltas que possam atrapalhar na hora da festa”, lembrou.
A fonte adiantou que estão
previstas festas populares hoje
- dias 31 de Dezembro corrente
e amanhã - 01 de Janeiro 2022,
em dois locais distintos e que
a autarquia está em contacto
permanente com os organizadores para que seja acautelado
o protocolo sanitário da Covid-19.
“Nós continuamos no grupo de praias não interditas por
causa da Covid-19. Até agora
não temos qualquer sinal de
alarme do INAE [Inspecção
Nacional de Actividades Económicas], estamos a trabalhar

para que as festas sejam seguras. As nossas equipas estarão
em vigilância mais apertada
nos dias 30, 31 de Dezembro e
01 de Janeiro”, anotou.
A Ilha de Moçambique foi
elevada à categoria de cidade
a 17 de Setembro de 1818. Foi a
primeira capital de Moçambique, condição que manteve até
1898 data em que foi substituída pela então Lourenço Marques, hoje Maputo.
Devido a sua riqueza arquitectónica e cultural foi declarada património da humanidade
pela Organização das Nações
Unidas para Ciência e Cultura
(UNESCO), em 1991. A Ilha de
Moçambique é um dos principais destinos turísticos da região Austral de África.

Standard Bank conforta crianças necessitadas
O STANDARD Bank, através das
suas agências espalhadas por
todo o país procedeu, recentemente, a oferta de donativos à diversas unidades sanitárias e instituições de acolhimento com vista
a confortar e alegrar os petizes
internados e acolhidos naqueles
locais.
A acção de beneficência esteve inserida nas celebrações do dia
da família, que se comemora no
dia 25 de Dezembro.
Constituído por bens alimentares, de higiene e limpeza, assim
como vestuário e diversos brinquedos, a oferta visa transmitir
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calor, amparo e solidariedade do
banco às crianças e adultos que
estão numa situação vulnerável
nesta época natalícia.
“Natal não é apenas um dia,
um momento ou uma época do
ano. Natal é um estado mental,
estado de valorização de pessoas
queridas, valorização da paz e
da generosidade com o próximo. Quando levamos esse estado
mental para a vida, então encontramos o verdadeiro significado
do natal” foi esta mensagem que
cada gerente, em representação do banco, levou às crianças,
adultos e instituições que benefi-

ciaram do apoio.
A iniciativa abrangeu instituições das três regiões do país
(Norte, Centro e Sul), nomeadamente: Pediatria do Hospital
Rural de Cuamba – Niassa; Hospital Provincial de Niassa; Lar
Esperança Elda Lunelli – Cabo
Delgado; Centro Médico e de
Acolhimento Materno-Infantil
Madre Pilar – Nacala; Orfanato
Mosteiro Mater Dei – Nampula;
Hospital Rural de Ribáuè - Nampula; Orfanato Casa Esperança
- Quelimane; Pediatria do Hospital Provincial de Tete;
Orfanato Melane Center (Bei-

ra); Pediatria do Hospital Distrital
de Caia; Orfanato Missão Apostólica Tessalónica - Chimoio;
Infantário Provincial de Gaza;
Pediatria do Hospital Rural de
Chicuque - Inhambane e Hospital Rural de Xinavane - Maputo.
A acção serviu, igualmente,
para oferecer material hospitalar,
como forma de contribuir nos esforços do Governo para a redução
da mortalidade infantil no país,
bem como produtos de limpeza, de modo a ajudar a manter as
unidades sanitárias limpas e acolhedoras, sobretudo neste momento de pandemia.

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

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 188/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Dezembro
de 2021
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

3,98
5,37
3,98
1,44
3,80

4,05
5,47
4,05
1,47
3,88

4,02
5,42
4,02
1,46
3,84

549,33
78,33
27,45
167,20

560,28
79,89
28,00
170,53

554,81
79,11
27,73
168,86

11,25
49,48
9,91
9,92
9,63
85,37
7,19
6,99
69,10
71,59

11,48
50,47
10,11
10,12
9,82
87,07
7,33
7,13
70,48
73,02

11,37
49,98
10,01
10,02
9,73
86,22
7,26
7,06
69,79
72,31

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.802,75000
Venda.............. 1.803,26000

3,2500000
0,3543800

%
%

Maputo, 31.12.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Funcionários
em isolamento
POR sua vez, o médico-chefe provincial
de Sofala, Assane Abdala, afirmou que 34
profissionais do sector da Saúde na província testaram positivo este mês para a
Covid-19, do total de 582 pessoas infectadas.
Trata-se de funcionários que estão na
linha de frente do tratamento dos pacientes que necessitam de cuidados médicos
devido à Covid-19, estando, neste mo-

mento, em isolamento domiciliar.
Reconheceu que os casos estão a crescer na província, o que impõe o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção.
“Há indicação de subida de casos positivos na província, bem como de ocorrências que necessitam de internamento.
Estamos na quarta vaga e é preciso que todos cumpram as medidas recomendadas”,
aconselhou.

Mais um óbito
COVID-19

Infecção de profissionais
faz soar alarme no HCB

V

INTE e cinco profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros,
agentes de serviço
e administrativos afectos
ao Hospital Central da Beira
(HCB), estão infectados pela
Covid-19.
A informação foi avançada ontem pela directora clínica desta unidade sanitária,

Ana Tambo, revelando que
os infectados, que apresentam sintomas moderados e
estão em quarentena domiciliar de 14 dias, receberam
as duas doses da vacina contra a doença.
“O nosso hospital está
organizado e existe uma
equipa médica a fazer consultas para avaliar o estado
de cada colega. Caso haja

necessidade de internamento, já foi preparado um espaço na unidade hospitalar
para acomodar os doentes”,
explicou.
Por outro lado, fez saber
que os profissionais que não
tiverem sintomatologia vão
continuar a trabalhar normalmente.
Recordou que neste momento a infecção é comuni-

tária, o que significa que não
é no hospital onde há contaminação, por isso devem-se redobrar os esforços nos
mercados, supermercados,
entre outros lugares, para
que as pessoas não se infectem.
Garantiu haver “stock”
suficiente de fármacos para
o tratamento das pessoas infectadas pela Covid-19.

A directora clínica da
maior unidade sanitária da
zona centro apelou ainda à
sociedade para evitar transformar os momentos de
confraternização em tragédia.
Para a fonte, é preciso
cumprir à risca as recomendações médicas para evitar
que haja alastramento desta
doença.

PUBLICIDADE

MAIS uma pessoa perdeu a vida na terça-feira numa das unidades hospitalares da cidade
da Beira, aumentando para duas o total de
mortes nesta quarta vaga da Covid-19 nesta
região do país.
De acordo com o médico-chefe distrital
da Beira, Manuel Seco, que falava ao “Notícias”, até terça-feira havia na cidade 120 casos positivos da Covid-19, 11 internados no
Hospital da Mulher 24 de Julho, além de 733
pacientes em isolamento domiciliar.

Seco fez saber que foram testadas em diferentes unidades hospitalares na Beira 581
pessoas com sintomatologia sugestivas.
Entretanto, garantiu que o sector ainda
não registou qualquer caso da nova variante
da Covid-19.
O médico-chefe distrital da Beira aproveitou a ocasião para a reforçar a necessidade
de observância das medidas contra o novo
coronavírus.

EDM em prontidão
NOVE equipas e unidades móveis da Electricidade de Moçambique (EDM) estão em prontidão para intervir em caso de avarias ou outras
solicitações dos clientes durante a transição
do ano na cidade da Beira.
A informação foi dada ontem pelo chefe
do Departamento de Planeamento Operacional e Estatística, Gabriel Titosse, para quem a

empresa preparou uma equipa forte de manutenção, com vista a responder a imprevistos como acidentes de viação que resultem no
derrube de postes de transporte.
A fonte apelou aos consumidores para
usarem racionalmente a energia eléctrica, de
modo que esteja mais disponível para outros
clientes.

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus alunos, pais, encarregados de
educação e ao público em geral, um próspero ano lectivo 2022. E aproveita
este meio para informar que ainda renovam-se matrículas e que ainda há vagas para
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

matricular novos ingressos: da

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

valor acessível.
OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS (7ª, 10ª e 12ª),
FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC
Podendo obter mais informações na Secretaria daquela escola, sito na Sede do
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos
telemóveis: 84-7700298 ou 82-6864465 ou ainda 87-1232355.

Direcção Regional Centro
Unidade Gestora Executora das Aquisições

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

Anúncio de Concurso
1.

Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o FIPAG-Direcção Regional Centro convida aos interessados a apresentarem propostas fechadas
para o concurso abaixo:

Nº do Concurso

Modalidade do
Concurso

Objecto de contratação

Lote 1 Beira
Lote 2 Manica
FIPAG-DRC/CP/38/2021

Concurso Público

Fornecimento
de Produtos
Químicos

Lote 3 Tete
Lote 4
Moatize
Lote 5 Mocuba

2.

3.
4.
5.

Data e hora limite de
entrega das propostas
01/02/2022
08 H e 30 Min
01/02/2022
08 H e 30 Min
01/02/2022
08 H e 30 Min
01/02/2022
08 H e 30 Min
01/02/2022
08 H e 30 Min

Data e
hora de
abertura das
propostas
02/02/2022
09 H
02/02/2022
10 Horas
02/02/2022
11 Horas
02/02/2022
12 Horas
02/02/2022
13 Horas

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

Valor da garantia provisória

783.951,97 Mt

ANÚNCIO

83.080.23 Mt
Não Aplicável

Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota
correm seus termos uns Autos de Acção de Divórcio Litigioso, registados sob
o nº 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.

Não Aplicável
Não Aplicável

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante as horas normais de expediente, a
partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, sediada no endereço indicado no nº 7 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância
não reembolsável de 1000,00 Mt (Mil meticais), devendo para tal depositar o valor na conta bancária nº número: 23151380.10.00 domiciliada
no FNB.
O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega das mesmas.
O anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos será efectuado no dia 7 de Fevereiro de 2022 às 9.00 horas no endereço indicado
no ponto 5.
As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no seguinte endereço:
FIPAG-Direcção Regional Centro
RUA Kruss Gomes, nº 38
TEL.-+258 2354967
CIDADE DA BEIRA

6.

12666

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Beira, Dezembro de 2021
A Autoridade Competente

124

A Escrivã de Direito
Elina Teresa Mathossi
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hélder Benigno Joaquim Cossa

13303

6

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

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

ACONTECIMENTOS DO ANO

Sistema Nacional
de Saúde destacou-se
na gestão da Covid-19

O

SISTEMA Nacional
de Saúde destacou-se na gestão da
Covid-19 no país, o
que faz com que se
esteja hoje com menos casos
em relação àquilo que eram
as projecções iniciais. Para
além da aposta na prevenção,
apontada como sendo a fundamental, conseguiu pôr em
marcha um plano de vacinação e estratégias de resposta
informadas pela progressão da
pandemia no tempo, espaço,
ou tendo em conta a transmissibilidade e/ou gravidade
da doença.
Por isso, o colectivo de jornalistas do “Notícias” elegeu a
sábia e clarividente gestão da
Covid-19 como o feito do ano
para o sector da Sociedade.
O entendimento do colectivo é que a prioridade
deve ser a vida, com destaque
para a protecção da saúde e
bem-estar de todos e isso foi
feito, apesar da limitação de
recursos financeiros, materiais e humanos e, sobretudo,
a morosidade e a complexidade do sistema de procurement
que se revelou inadequado
para responder às emergências em saúde pública.
Para fazer face à pandemia
da Covid-19, o Ministério
da Saúde (MISAU) elaborou,
em Abril 2020, o plano na-

Ministério da Saúde

cional de preparação e resposta que apresentava um
conjunto de intervenções
multiníveis e multifacetadas para reduzir, ao mínimo, o risco da disseminação
da SARS-CoV-2 no país, o
impacto negativo na saúde da população e na esfera
económica e social.
Porém, uma combinação de factores que incluem
a possível introdução de
novas variantes de SARS-CoV-2 e o relaxamento no
cumprimento de medidas

preventivas, na quadra festiva
de 2020, levaram ao aumento
exponencial de casos e de óbitos no mês de Janeiro de 2021.
Foi neste contexto que o
plano inicial foi revisto, visando atrasar possíveis impactos negativos sobre o sector
da saúde. Entre as medidas
tomadas destacam-se o confinamento social, através do
encorajamento do trabalho
ao domicílio, interrupção de
aulas presenciais, redução do
tamanho de encontros públicos e de actividades de con-

tacto, restrição do horário da
actividade comercial, uso de
máscaras faciais em espaços
públicos e desinfecção regular
das mãos, de modo a reduzir a
exposição ao vírus e a sua propagação.
A determinação das autoridades em utilizar evidência científica para orientar a resposta nacional
mostrou-se um pilar importante, culminando com a
criação da Comissão Técnico-Científica Multidisciplinar.
As autoridades sanitárias,

nomeadamente o Ministério da Saúde e o Instituto
Nacional de Saúde souberam fazer dos desafios oportunidades,
aprimorando,
cada vez mais os mecanismos de coordenação e acção.
Reputamos a rápida instalação de centros transitórios e
de internamento de pacientes de Covid-19, como tendo sido positiva, apesar da
doença ter comprometido,
em parte, a capacidade do
sistema de saúde de manter
os serviços essenciais.
O Serviço Nacional de
Saúde (SNS) tem demonstrado readaptação, a cada momento, aos desafios que se
impõem, para que todos moçambicanos tenham acesso a
cuidados de qualidade quando e onde eles precisam, o que
passa pelo diagnóstico e tratamento precoce dos casos positivos e seu adequado maneio,
de modo a evitar mortes.

Baptismo dos meios recém-adquiridos pelo município de Tete

Tete aloca meios para a
manutenção de estradas
O CONSELHO Municipal da
Cidade de Tete (CMCT) desembolsou cerca de nove
milhões de meticais para
aquisição de um cilindro de
17 toneladas e um camiãocisterna com capacidade de
transportar 20 mil litros de
água, visando reforçar a manutenção de estradas urbanas.
A ideia é poupar cerca
de 30 mil meticais que eram
gastos diariamente em aluguer de equipamentos para a
construção e manutenção de
estradas urbanas.
Falando à imprensa, na

terça-feira, o presidente do
CMCT, César de Carvalho,
explicou que este equipamento se junta a outro adquirido, recentemente, que
permitem a edilidade estar
melhor preparada para a
manutenção das estradas dos
nove bairros da cidade.
“Gastávamos no aluguer
de equipamento e as intervenções não estavam ao nível dos nossos anseios. Considerando que agora temos
o nosso campo de saibro,
no bairro Mpáduè, e estes
meios, vamos reabilitar e
abrir novas estradas de ter-

ra batida nos nossos bairros,
sem depender de ninguém”,
garantiu.
Assegurou, também, que
nos próximos tempos todos
os bairros terão vias de acesso transitáveis, porque a edilidade poderá planificar as
intervenções sem reservas.
“Vamos dar prioridade
a Déguè, porque ainda não
fizemos nenhuma intervenção neste bairro. As unidades estão muito dispersas e
distantes da zona central da
cidade, mas pelo menos iremos trabalhar nas principais
vias”, prometeu.

INQUÉRITO-INQUÉRITO

O ano 2021 foi de realizações
apesar dos constrangimentos

Mais internamentos
por novo coronavírus
O NÚMERO de pessoas infectadas pelo
novo coronavírus, necessitando de internamento tem vindo a aumentar de
forma progressiva, no país, o que preocupa o sector da saúde. O mesmo, apela
a observância das medidas de prevenção
da Covid-19 e adesão à vacinação para
redução do risco de hospitalizações.
A chamada de atenção é dada num
dia em que o comunicado de actualização diária da informação sobre a evolução da Covid-19, no contexto nacional,
mostra que o número de hospitalizações
aumentou para 184, com a admissão
ontem de 55 pacientes.
Para a directora nacional de assistência médica, no Ministério da Saúde,
Luísa Panguene o crescimento de internamentos preocupa em cada dia, sobretudo na cidade de Maputo onde existem
um pouco mais de 500 camas, 119 das
quais ocupadas até ontem.

“Esta é uma situação que nos preocupa como sector. Por isso, apelamos a
adesão à vacinação para evitar as formas
mais graves da doença e impedir-se
internamentos. Recomendamos ainda
que se evitem aglomerados, sobretudo
nestes dias festivos, para se reduzir o
risco de mais infecções pelo novo coronavírus”, observou Panguene.
De igual modo, o documento indica a morte de oito pessoas devido à
Covid-19, a infecção pelo SARS-CoV-2
de 4947 indivíduos, em 11.500 amostras
testadas em laboratórios públicos e privados, em todo o país, e a recuperação
de 2272 pacientes.
De acordo com o MISAU, quatro dos
óbitos foram notificados ontem, dois
na quarta-feira e os restantes na terça-feira, 28 de Dezembro, na cidade de
Maputo (quatro), província de Maputo
(três) e Inhambane (um). Perderam a

vida cinco indivíduos de sexo masculino e três de sexo feminino, com idades
que variam de 40 a 77 anos.
Em relação aos infectados, ficamos a
saber que 780 são da cidade de Maputo,
673 de Sofala, 622 da província de Maputo, 607 de Gaza e 587 de Inhambane.
Com estes contaminados, o cumulativo de casos positivos subiu para
184.219 desde que o país reportou o primeiro episódio, em Março do ano passado.
Ainda segundo a Saúde, dos 2272
recuperados, 1856 foram declarados na
província de Maputo, 295 em Inhambane, 108 em Sofala e 13 em Cabo Delgado,
o que eleva para 156.003 o total de pessoas que se viram livres da infecção pelo
novo coronavírus.
Assim o número de casos activos aumentou de 23.549 na quarta-feira para
26.216 ontem.

INSS oferece material escolar
a crianças internadas em Chimoio
CRIANÇAS internadas na enfermaria de pediatria do Hospital
Provincial de Chimoio, foram
agraciados terça-feira, com o
“Natal Solidário”, oferecido pelo
Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS), Delegação Provincial de Manica.
O gesto consistiu na entre-

ga de kits contendo produtos
alimentares diversos, incluindo
bolachas e refrigerantes, destinados a conferir um momento
de alegria aos menores que neste
momento padecem de várias enfermidades.
A delegada do INSS em Manica, Flor Bela Chibique, dis-

se que se pretende incutir nas
crianças o espírito de união, reconhecendo que o gesto não vai
resolver o problema, mas ajudar a devolver forças e sorriso às
crianças que neste momento se
encontram hospitalizadas.
Para além de géneros alimentícios, o donativo do Insti-

tuto de Segurança Social em Manica contemplou também kits de
material escolar para crianças.
O material, de acordo com
a delegada do INSS em Manica,
vai ajudar as crianças beneficiárias no próximo ano lectivo, tratando-se de algo imprescindível
para os estudos dos petizes.

Euse Patrício

Dário António

A DESMOBILIZAÇÃO, desmilitarização e reintegração das forças residuais
da Renamo, o término da construção da
plataforma flutuante de produção de gás
natural liquefeito deram algum alento ao
ano de 2021, marcado por várias vicissitudes, como o terrorismo em Cabo Delgado e a Covid-19.
Apesar dos constrangimentos, segundo cidadãos entrevistados pelo “Notícias” para fazer o balanço de 2021 e
perspectivar 2022, o país não esteve parado, facto testemunhado pela inauguração de novas infra-estruturas socioeconómicas que estão a dinamizar a vida,
sobretudo no meio rural.
Os inquiridos no Niassa manifestam
o desejo de que o próximo ano seja o da
derrota do terrorismo e a devolução da
tranquilidade e ordem públicas nos distritos afectados em Cabo Delgado.
Ademais, estimam que o arranque
da laboração da fábrica de cimento em
Chimbunila, a conclusão das obras de asfaltagem do troço Malema-Cuamba, nas
províncias de Nampula e Niassa, são outros projectos estruturantes que poderão
marcar o próximo ano.
Euse Patrício, funcionário públi-

Carem Marlem

co em Lichinga, disse que o DDR, visto
inicialmente como um processo com
risco de encalhar, constitui uma certeza
que transmite fortes sinais de que a paz
é uma realidade que vai contribuir, sobremaneira, para a entrega da população
ao trabalho, visando dinamizar a economia.
A conclusão da plataforma flutuante
de gás natural liquefeito (FGNL), a partir
da Correia do Sul, para a Bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado constitui, para o entrevistado, um marco importante para o povo moçambicano.
“Desperta nos nossos corações a esperança de início do processamento e
venda de uma das suas riquezas naturais
que tem potencial para colocar a economia num alto patamar ”, disse.
Indicou que a laboração da fábrica
de cimento, em fase de construção, vai
promover a edificação de infra-estruturas públicas, premissa para a melhoria da
qualidade de vida da população.
Dário António, engenheiro agrónomo em Metarica, considera que a conclusão da asfaltagem da EN13, ligando as
cidades de Lichinga e Cuamba vai promover as trocas comerciais e galvanizar a

Boinays Guilhermino

produção e produtividade e a criação de
mais postos de trabalho.
Defendeu que 2022 deve ser caracterizado pela erradicação do terrorismo
em Cabo Delgado, para que a população
possa explorar as potencialidades nas diferentes vertentes, com destaque para o
turismo, recursos minerais e agricultura.
Carem Marlem, estudante, indicou
que a expansão de serviços sociais básicos, sobretudo de infra-estruturas de
educação, saúde e abastecimento de
água, no meio rural. Apesar da pandemia
da Covid-19 e do terrorismo, a entrevistada manifesta o desejo de ver concretizadas as obras de asfaltagem de estradas
como Unango-Matchedje por constituir
um destino turístico e cultural de eleição.
Boinays Guilhermino, jurista, o ano
que termina foi caracterizado por estabilidade macroeconómica, expansão da
energia eléctrica no Niassa e a consolidação gradual do modelo actual de governação descentralizada.
“Ao longo do próximo ano gostaria
que o Governo continuasse a priorizar o
financiamento de obras de asfaltagem no
país, porque elas constituem um factor
de desenvolvimento”, concluiu.

A máscara evita que os vírus que se encontra nas gotas de saliva e secreções nasais de pessoas com Covid-19 infectem outras pessoas ou contaminem os objectos ao redor
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CIDADE DE NAMPULA

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

Edifícios inacabados retiram estética e beleza à cidade de Nampula

Esta infra-estrutura representa um perigo às pessoas

Edifícios inacabados e ruínas
usados para actividades comerciais
MOUZINHO
DE ALBUQUERQUE

U

MA prática incomum está a tornar-se frequente na
cidade de Nampula. Edifícios inacabados e/ou ruínas, alguns dos quais projectados
para habitação, estão a ser
usados para actividades
comerciais.
É uma realidade que
coloca em perigo os utentes desses edifícios inacabados, cuja ocupação é do
conhecimento de várias

entidades, como o Conselho Municipal, EDM, de
fornecimento de água, Comércio, Saúde e Trabalho,
que fazem vista grossa.
Devido ao iminente
perigo, alguns moradores
já sugeriram a tomada de
medidas correctivas, que
passam, sobretudo, pela
demolição ou reabilitação das infra-estruturas,
tendo em conta a disponibilidade financeira dos
ocupantes ou titulares dos
imóveis.
Numa ronda efectuada
a alguns bairros da cida-

de, a nossa Reportagem
constatou que, apesar de
algumas pessoas reconhecerem os riscos que o estado de conservação dos
imóveis representa, continuam a viver neles, alegadamente porque não têm
outro lugar onde possam
morar.
Por exemplo, na Avenida 25 de Setembro existe um edifício em estado
avançado de degradação que pode desabar a
qualquer momento. Em
tempos, funcionou na infra-estrutura o chamado

Bar da Sogere, também
conhecido por Bar Morgado.
Entretanto, mesmo em
condições
degradantes
em que se encontra, nas
proximidades do edifício
alguns comerciantes informais continuam a desenvolver as suas actividades, perigando as próprias
vidas.
Os informais dizem ter
noção do risco que representa exercer qualquer
tipo de negócio naquela
ruína. Porém, preferem
vender ali, pois, segun-

Retiram estética da cidade
A PAR de ruínas, muitos
edifícios inacabados, na sua
maioria prédios, retiram a
estética urbana. Entre os
grandes edifícios inacabados, mas mesmo assim funcionam parcialmente, uns
localizam-se nas avenidas
Samora Machel e Paulo S.
Kamkomba.
Ao longo da Avenida do
Trabalho, a maior e a mais
movimentada da cidade de
Nampula, são também visíveis vários edifícios ina-

cabados, na sua maioria
prédios mistos pertencentes a cidadãos estrangeiros,
o mesmo acontecendo em
quase todos os bairros suburbanos.
É um problema que tem
vindo a ganhar forma na
urbe sem que ninguém,
aparentemente, ouse desencorajar esta situação, a
bem da preservação da beleza arquitectónica da cidade de Nampula.
“Estes edifícios não con-

cluídos mancham a imagem
da nossa cidade. É um sério
perigo à vida das pessoas
que um prédio de um ou
mais andares não concluído tenha, no rés-do-chão,
lojas, armazéns, farmácias
e outros serviços”, considerou Marta Manuel.
A interlocutora apelou às
autoridades municipais da
cidade de Nampula para que
tomem medidas correctivas
a esta situação. Tais medidas, segundo avançaram,

passam pela penalização dos
respectivos proprietários,
segundo impõem as regras
camarárias.
Um outro munícipe de
nome Salvador Sagrado
disse não entender como
é possível que, mesmo nas
zonas consideradas nobres
da cidade, existam edifícios
inacabados, sob o olhar impotente de quem de direito,
que dispõe de instrumentos
legais para corrigir o problema.

Jacinto Armando

Amélia Alberto

Francisco Joaquim

Naphavo pede energia
eléctrica para se desenvolver
OS habitantes da unidade comunal de
Naphavo, bairro de Muahivire, arredores da cidade de Nampula, pedem
energia eléctrica à empresa Electricidade de Moçambique (EDM).
Adelaide Adriano, moradora do
bairro, disse mesmo que o principal
problema é a falta de energia eléctrica, além de fontanários.

Jacinto Armando também se queixou da falta de energia eléctrica, lamentando a aparente inacção da EDM.
“Este ano todo, nós os moradores
deslocámo-nos à EDM para requerer
ligação, mas até hoje nem água vai
nem água vem”, frisou.
Já Amélia Aberto sugere que o Governo intervenha para que a energia

eléctrica chegue ao bairro. “Acho que
sem a mão do Governo a EDM ainda
vai relaxar. Pedimos apoio nesse sentido”, disse.
Francisco Joaquim manifestou
igualmente preocupação com a falta
de energia eléctrica na zona e recorreu
à máxima segundo a qual sem energia
não há desenvolvimento.

mo perto do imponente
New Hotel. O imóvel, que
já pertenceu ao Corpo de
Salvação Pública, nunca
foi reabilitado.
“É triste que esta bonita casa tenha praticamente desaparecido. Por outro
lado, ainda constitui risco
para as nossas crianças,
que ainda continuam a
brincar nesta ruína. Gostaria que fosse demolido
de vez, para evitar que um
dia aconteça uma tragédia
aqui”, disse a munícipe
Ana Felizardo.
Uma outra ruína que dá

mau aspecto à chamada
capital do Norte é a que se
localiza ao lado do antigo
Lar dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Hoje,
o edifício transformou-se
em autêntico sanitário público.
Em conversa com a
nossa Reportagem, uma
funcionária da Educação,
de nome Fátima Januário, considerou atentado
à saúde pública o que está
acontecer naquele local e
sugere, como solução do
problema, que a área seja
vedada.

Postura camarária
posta em causa
A VEREADORA da Polícia Municipal e Fiscalização no Conselho Municipal da Cidade de Nampula, Lúcia Madelemane, disse que a existência
desses edifícios também é uma grande preocupação da edilidade, por constituir não só um
risco à segurança dos residentes, como também
mancha a estética da urbe.
Explicou que o sector que dirige tem vindo
a notificar os proprietários dos edifícios em causa para regularizarem a situação das suas obras.
Disse, porém, que eles nunca corresponderam
positivamente, alegando vários factores, entre
PUBLICIDADE
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Adelaide Adriano

do afirmam, é um sítio de
muito movimento.
“A única solução talvez
seja demolir este edifício.
Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar
com os nossos negócios
aqui. Contudo, a cidade de
Nampula não merece ruínas”, disse o vendedor informal Amândio Bernardo.
Uma das ruínas de referência na cidade de Nampula, com partes desabadas devido ao seu estado
acentuado de degradação, situa-se na Avenida
Eduardo Mondlane, mes-

os quais a falta e/ou exiguidade de fundos.
“Embora não possa falar com pormenores
sobre ruínas, mas sim dos edifícios inacabados,
o que posso dizer é que, de um modo geral, o actual cenário põe em causa, sobretudo, a postura
camarária. Qualquer um pode notar este cenário
triste na nossa cidade”, afincou.
Relativamente à construção de infra-estruturas, o Conselho Municipal acaba de lançar
uma campanha de fiscalização com vista a apurar as obras que estão a ser erguidas de forma
ilegal.

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

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)
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A Assembleia da República cumpriu com a agenda de produção legislativa e fiscalização da acção governativa

O Comandante-Chefe das FDS esteve sempre com a tropa para elevar a moral combativa

Acontecimentos de 2021
A
VANÇOS na luta contra
o terrorismo na província de Cabo Delgado, com destaque para
a chegada das tropas
amigas do Ruanda e dos países da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral
(SADC), assim como o resgate
da segurança na região Centro,
são alguns dos assuntos que dominaram o ano político que hoje
termina. A realização de duas
sessões da Assembleia da República (AR), onde foram aprovados importantes instrumentos
legislativos, foi outro facto que
teve lugar neste 2021, sem deixar
de ter em consideração as restrições impostas pela Covid-19,
que condicionaram as actividades em todas as esferas.

JANEIRO:
6 de Janeiro - Arranca recenseamento militar em todo o território nacional;
13 de Janeiro - Presidente da
República anuncia medidas restritivas para conter a Covid-19;
13 de Janeiro -Forças de Defesa e Segurança (FDS) resgatam
mulheres sequestradas pelos
terroristas;
15 de Janeiro - Chefe do Estado encerra 5.º Curso de Operações de Combate ao terrorismo;
15 de Janeiro - Presidente da
República confere posse aos novos membros da Comissão Nacional de Eleições (CNE);
22 de Janeiro - PR visita Hospital Central de Maputo para encorajar os profissionais de saúde
na luta contra Covid-19.

FEVEREIRO:
3 de Fevereiro - Dia dos Heróis Moçambicanos;
4 de Fevereiro - Presidente
da República anuncia recolher
obrigatório das 21.00 às 4.00 ho-

ras na região do Grande Maputo;
9 de Fevereiro - Comissão
Permanente (CP) da AR convoca
IV sessão ordinária para 25 de Fevereiro a 13 de Maio;
12 de Fevereiro - FDS apresentam chefe do Estado-Maior
da auto-proclamada Junta Militar da Renamo capturado em
Sofala;
18 de Fevereiro - Comissão
Permanente da AR decide pela
limitação do número de deputados na III sessão;
25 de Fevereiro - Arranca III
sessão ordinária da Assembleia
da República.

MARÇO:
1 de Março - Recenseamento militar prorrogado até 30 de
Março;
4 de Março - Chefe do Estado
autoriza retoma das aulas presenciais;
10 e 11 de Março - Governo
presta informação à AR sobre a
Covid-19, em resposta às perguntas das bancadas;
16 de Março - Comandante-Chefe das FDS empossa chefe
do Estado-Maior General das
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique;
17 de Março - PR orienta encerramento do XVI curso de licenciatura e mestrado em Ciências Policiais;
17 de Março - AR debate revisão da lei que cria tribunais de
trabalho e aprova, em definitivo,
as propostas de leis legislativas
para alteração dos códigos Comercial e Civil;
23 de Março - Comandante-Chefe das FDS dirige encerramento do VIII curso básico de
servidores cívicos de Moçambique;
24 de Março - Vila de Palma
atacada pelos terroristas;
24 e 25 de Março - AR debate

Conta Geral do Estado referente
ao exercício económico de 2019;
28 de Março - Ministério da
Defesa anuncia avanços na restauração da segurança em Palma;
30 de Março - Termina período de prorrogação do recenseamento militar;
31 de Março - AR aprecia, em
definitivo, a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2019.

ABRIL:
1 de Abril - Parlamento aprova, na generalidade, a proposta de revisão pontual da Lei do
Sistema Nacional de Ensino, que
estabelece o mínimo de seis anos
para 1.ª classe;
4 de Abril - FDS assumem
total controlo da vila de Palma;
7 de Abril - Dia da Mulher
Moçambicana;
8 de Abril - AR elege membros do Conselho Superior da
Comunicação Social;
15 de Abril - Parlamento
aprecia informação da comissão
de Petições, Queixas e Reclamações;
18 de Abril - Presidente da
República condena desinformação sobre terrorismo no país;
21 e 22 de Abril - Governo vai
à Assembleia da República responder às perguntas das bancadas parlamentares;
22 de Abril - V reunião do
Conselho de Estado recomenda
intensificação de acções de combate contra o terrorismo;
25 de Abril - PR anuncia reabertura de locais de culto, casinos, museus, galerias, teatros,
cinemas e centros culturais;
28 de Abril - Chefe do Estado
esclarece que o país nunca recusou apoio externo para combater
terrorismo;
28 e 29 de Abril - Procura-

dora-Geral da República presta
informe anual à Assembleia da
República, onde anuncia a criação de uma área específica que
vai lidar com crimes complexos.

MAIO:

2 de Maio - Ministros da
SADC reúnem-se extraordinariamente, em Maputo, para
analisar o relatório da Comissão
Técnica que foi a Cabo Delgado
analisar necessidades de ajuda
humanitária;
3 de Maio - PR dirige XXI
Conselho da Polícia da República
de Moçambique (PRM);
5 de Maio - AR aprova, na
generalidade, o projecto de lei do
Estatuto do funcionário e agente
parlamentar;
11 de Maio - Deputados da
Comissão dos Assuntos Constitucionais, Legalidade e Direitos
Humanos da AR capacitados sobre indústria extractiva;
12 de Maio - Parlamento
aprecia projecto de moção à informação anual da Procuradora-Geral da República;
13 de Maio - PR anuncia que
Moçambique já identificou o tipo
de apoio necessário no combate
ao terrorismo;
14 de Maio - Chefe do Estado partilha informação sobre a
situação do país com o corpo diplomático;
14 de Maio - Assembleia da
República encerra III sessão ordinária;
15 de Maio - Presidente da
República recebe oficiais generais da PRM que foram saudá-lo
por ocasião da celebração 46.º
aniversário da sua criação e parte
para França em visita de trabalho;
26 de Maio - PR anuncia retoma do ensino pré-escolar;
27 de Maio - Líderes da SADC
reúnem-se em cimeiras extraor-

dinárias da Troika do Órgão mais
Moçambique e da Dupla Troika
da organização regional para
conjugar esforços no combate ao
terrorismo;
29 de Maio - Comissões de
trabalho da AR iniciam jornadas
parlamentares de fiscalização
das actividades do Governo.

JUNHO:
7 de Junho - Presidente da
República mantém encontro
virtual com o presidente do Conselho Europeu;
11 de Junho - Forças de Defesa e Segurança desmentem uso
de minas terrestres;
25 de Junho - Dia da Independência Nacional;
30 de Junho - Chefe do Estado confere posse à Juíza-Conselheira do Tribunal Supremo.

JULHO:
9 de Julho - Comandante-Chefe das FDS confirma chegada das Forças em Estado de
Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) a 15 de Julho;
12 de Julho - PR escala unidade das FDS estacionada no
posto administrativo de Muxúnguè, distrito de Chibabava, em
Sofala;
15 de Julho - Força do Ruanda chega a Moçambique para
apoiar as FDS na luta contra o
terrorismo em Cabo Delgado;
22 de Julho - SADC autoriza
missão militar a Moçambique;
25 de Julho - Chefe do Estado faz uma comunicação sobre
a presença das tropas da SADC e
do Ruanda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado;
27 de Julho - Botswana envia o primeiro contingente de
tropas para a missão da SADC e
a Assembleia angolana aprova o
envio de militares;
29 de Julho - Parlamento da
África do Sul aprova envio de
1495 militares para integrar a
força da SADC.

AGOSTO:

Vila de Palma, uma das áreas recuperadas com a bravura do Exército

2 de Agosto - Tropa tanzaniana desembarca no Aeroporto
de Pemba;
3 de Agosto - Assembleia da
República concorda com a presença de tropas estrangeiras no
combate ao terrorismo em Cabo
Delgado;
4 de Agosto - Renamo exige
a realização de uma sessão extraordinária da AR para acomodar presença das tropas estrangeiras;
4 de Agosto - FDS e a tropa
ruandesa recuperam a localidade
de Awasse;
8 de Agosto - FDS recuperam
a vila de Mocímboa da Praia;
9 de Agosto - Presidente da
República lança Força em Estado
de Alerta da SADC, em Pemba;
13 de Agosto - PR prorroga,
por mais trinta dias, as medidas restritivas para conter a Covid-19;
13 de Agosto - Moçambique

e Estados Unidos da América
lançam segundo programa militar de Formação Conjunta de
Intercâmbio Combinado (JCET);
15 de Agosto - AR capacita
gestores seniores sobre elaboração da conta gerência e o património do Estado;
20 de Agosto - desconhecidos atacam viatura da Polícia em
Mavago, Niassa;
20 de Agosto - Força conjunta de Moçambique e do Ruanda
retoma posto administrativo de
Mbau;
27 de Agosto - FDS recuperam base N`Tchinga.

SETEMBRO:
1 de Setembro - Presidente
da República - atribui medalhas
a cidadãos nacionais;
3 de Setembro - Comandante-Chefe das FDS dirige encerramento do III Curso de sargentos
da Polícia e Curso de Comandantes de Pelotão na Escola de Sargentos Tenente-General Oswaldo Tanzama, em Nhamatanda;
3 de Setembro - Missão militar da SADC desativa base terrorista em Muidumbe
8 de Setembro - Presidente
da AR participa na 5.ª Conferência Mundial dos presidentes dos
parlamentos;
10 de Setembro - A auto-proclamada Junta Militar da
Renamo lança ataque à localidade de Chinapanimba, em Sofala;
16 de Setembro - Governo
deposita proposta de lei sobre
critérios para fixação de remunerações dos servidores públicos, titulares de cargos públicos
e tabelas salariais;
20 de Setembro - Lançada
semana comemorativa do Dia
das Forças Armadas de Moçambique (FADM);
25 de Setembro - Dia das
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique;
27 de Setembro - Governo
apresenta plano de reconstrução
de Cabo Delgado aos parceiros de
cooperação.

OUTUBRO:
1 de Outubro - Comandante-Chefe das FDS visita Estado-Maior General;
2 de Outubro - Forças da
missão da SADC anunciam abate
de um líder terrorista;
4 de Outubro - Celebração
do 29.º aniversário da assinatura
do Acordo Geral de Paz;
5 de Outubro - Troika do Órgão de Cooperação nas áreas de
Política, Defesa e Segurança da
SADC avalia missão militar no
país;
6 de Outubro - Desmantelado esconderijo de Mariano
Nhongo, em Sofala;
9 de Outubro - SADC prorroga permanência da missão militar em Moçambique;
11 de Outubro - Abatido em
combate, líder da auto-proclamada Junta Militar da Renamo,
Mariano Nhongo;

14 de Outubro - SADC anuncia reforço em militares para
Cabo Delgado;
14 de Outubro - FDS garantem que foram desmanteladas
todas as bases conhecidas dos
terroristas;
15 de Outubro - Conselho da
União Europeia adopta decisão
de lançar missão de formação
das FDS;
20 de Outubro - Arranca IV
sessão ordinária da Assembleia
da República;
21 de Outubro - Provedor
de Justiça presta informe anual à
Assembleia da República;
24 de Outubro - Presidente
da República suspende rotatividade nas instituições públicas
tomada contra a Covid-19;
24 de Outubro - Docentes
universitários depositam na AR
petição contra tratamento desigual na tabela única de funcionários e agentes do Estado;
25 de Outubro - Ministro das
Finanças presta esclarecimento à
AR sobre a Conta Geral d Estado
referente ao exercício económico de 2020;
27 de Outubro - Comandante-Chefe das FDS dirige cerimónia de encerramento da 41.º
Curso Básico da PRM na Escola
Prática de Matalana;
27 e 28 de Outubro - Governo presta informações à Assembleia da República.

NOVEMBRO:
1 de Novembro - Comissões
da AR realizam auscultações a
várias entidades sobre diversas
matérias;
3 de Novembro - Parlamento aprova, na generalidade e por
consenso a proposta do plano de
desenvolvimento territorial;
3 de Novembro - AR ratifica
o tratado de Maraquexe;
4 de Novembro - Assembleia
da República ratifica Carta Africana sobre direitos humanos;
4 de Novembro - Missão
exploratória da Assembleia Parlamentar Paritária de África, Caraíba e Pacífico e da União Europeia inicia visita a Cabo Delgado;
PR recebe titulares dos órgãos de Administração da Justiça
por ocasião do Dia da Legalidade;
9 de Novembro - PR exonera
ministros do Interior e na Presidência para os Assuntos da Casa
Civil;
9 de Novembro - Parlamento
aprova plano de ordenamento do
espaço marítimo;
10 de Novembro - Presidente
da República anuncia reestruturação das FDS para responderem
eficazmente o combate ao terrorismo;
11 de Novembro - Governo
vai ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre subida dos
preços de combustíveis;
11 de Novembro - AR aprova,
em definitivo, três planos territoriais;
11 de Novembro - Missão da

SADC anuncia a destruição de
três bases dos insurgentes, em
Macomia;
12 de Novembro - Chefe do
Estado confere posse aos ministros da Defesa, Interior e na Presidência para Assuntos da Casa
Civil;
17 de Novembro - Parlamento aprecia Conta Geral do Estado
de 2020;
22 de Novembro - Deputados da AR participam na Conferência Internacional sobre Indústria Extractiva;
23 de Novembro - Força militar conjunta anuncia ter abatido onze insurgentes em Cabo
Delgado;
25 de Novembro - AR aprova, na generalidade e por consenso, a proposta de lei de saúde
pública;
26 de Novembro - Chefe do
Estado apresenta 13 novas companhias da PRM que vão vão
garantir a protecção das sedes
distritais;
27 de Novembro - Homens
armados saqueiam e destroem
imóveis em Naulala, no Niassa.

DEZEMBRO:
1 de Dezembro - Governo vai
ao Parlamento explicar as acções
para travar os acidentes de viação e estabilização do país;
2 de Dezembro - Arranca congresso do Movimento
Democrático de Moçambique
(MDM);
4 de Dezembro - Comandante das Forças de Defesa do
Botswana visita Cabo Delgado
para avaliar missão da SADC;
5 de Dezembro - Eleição de
Lutero Simango como presidente do MDM;
7 de Dezembro - Parlamento debate informação sobre combate ao HIV/SIDA e
aprova a lei que fixa a pensão
do deputado combatente;
10 de Dezembro - PR exige
das FDS o esclarecimento sobre ataques armados no distrito de Mecula, no Niassa;
11 de Dezembro - Presidente da República orienta
cerimónia de graduação de
oficiais das FADM na Academia Militar Marechal Samora
Machel;
13 de Dezembro - AR aprova nova lei orgânica do Conselho Constitucional;
14 de Dezembro - PR lança
Plano Estratégico do Tribunal
Administrativo 2022-2025;
15 de Dezembro - Assembleia da República aprova Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado para 2022
e a revisão da lei orgânica do
Ministério Público;
16 de Dezembro - Presidente da República presta, na
AR, informação sobre os estado geral da nação;
17 de Dezembro - AR encerra trabalhos da IV sessão
ordinária

Acesse: https://t.me/Novojornal
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FACTOS QUE
MARCARAM
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Retorno da segurança
em Cabo Delgado
e na zona centro

O restabelecimento da segurança permite o retorno da população

O

RETORNO da segurança nos distritos fortemente afectados pelo
terrorismo em Cabo
Delgado e na zona centro do país são os grandes marcos
do ano que hoje finda, segundo a
escolha feita pelos jornalistas que
se ocupam de assuntos políticos
neste Jornal.
Mercê da intervenção militar arrojada e gloriosa das Forças
de Defesa e Segurança (FDS),
lado-a-lado com as forças do
Ruanda e da SADC, que está a
resultar em sucessivos golpes aos
terroristas, com assassinato dos
seus principais cabecilhas e desmantelamento das suas bases ou
esconderijos, milhares de compatriotas que haviam sido forçados a abandonar as suas terras e
haveres já estão regressar às suas
origens para recomeçar a vida.
Trata-se de milhares de concidadãos que haviam sido acolhidos
nos centros de acomodação criados dentro da própria província
de Cabo Delgado, a exemplo de
Pemba, e na província de Nampula, cuja estrutura social já se
havia desintegrado e, desta vez,
obrigados pelas circunstâncias a
uma ressocializacão que se assumia inevitável.
Esse regresso de compatrio-

tas às suas zonas de origem, onde
já podem recomeçar a sua vida,
lavrando a terra para produzir
comida para o seu auto-sustento, é acarinhado pelo Plano de
Reconstrução de Cabo Delgado,
instrumento que vai permitir
maior coordenação da recons-

pilares, nomeadamente a assistência humanitária e reconstrução de infra-estruturas, acções
que deverão ser concluídas até
2024.
Na zona centro do país, as
populações já podem respirar de
alívio e levar a sua vida com nor-

Comandante-Chefe das FDS, da
própria Renamo e da sociedade
em geral para que Nhongo e seus
correligionários abandonassem a
via armada e aderissem ao processo de DDR não faltaram, o que
vale dizer que a teimosia é por
vezes má conselheira.
Com o retorno da segurança na zona centro e nos distritos
outrora afectados pelo terrorismo, estão criadas as condições
para a retoma do crescimento da
economia através dos seus mais
diversos sectores.
A paz é a condição “sine qua
non” para o desenvolvimento e
criação do bem-estar almejado
por todos os cidadãos. Ninguém
pode desejar a guerra para a sua
sobrevivência, para a sua realização pessoal ou colectiva.
É neste prisma que o Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, reafirmou, na
cerimónia oficial que marcou
o início simbólico do reboque
da plataforma flutuante que vai
produzir gás natural no campo
Coral Sul, em Cabo Delgado, que
a paz, segurança e a estabilidade
são condições essenciais para o
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
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

O DDR contribui para a restauração da paz no país

trução de infra-estruturas sociais
e económicas destruídas ao longo dos quatro anos dos ataques
terroristas.
O programa é avaliado em
300 milhões de dólares norte-americanos e compreende dois

malidade, os cidadãos e os seus
bens já circulam livremente, depois que Mariano Nhongo, o líder
da autoproclamada Junta Militar
da Renamo, foi morto pelas Forcas de Defesa e Segurança.
Apelos do Chefe do Estado e

desenvolvimento da economia,
incluindo os projectos de gás
natural e que o seu Governo está
determinado a tudo fazer para
remover o último obstáculo até
se restaurar a segurança naquela
província.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

TERRORISMO NO NIASSA

Deslocados de Mecula
transferidos para Chimbunila

Governo distrital de Chumbunila prepara-se para receber deslocados provenientes de Mecula

O GOVERNO do Niassa vai
criar, na comunidade de Macassangilo, distrito de Chimbunila, um centro de reassentamento para as famílias
deslocadas em consequência das acções terroristas em
Mecula.
A decisão foi precipitada
pela deterioração da situação
de segurança e rápida subida do número de deslocados
que chegam à vila-sede do
distrito de Mecula, havendo

necessidade de melhorar a
prestação de serviços básicos
para reduzir a vulnerabilidade das famílias.
A intenção é criar oportunidades para a retoma de
actividades produtivas dos
deslocados, para estes poderem ter o seu próprio sustento, e não dependerem unicamente de donativos.
Estatísticas actualizadas
apresentadas pelas autoridades quarta-feira, em Li-

chinga, indicam que, desde
que iniciaram os ataques no
Niassa, o número de deslocados tem estado a subir
a cada dia, somando agora
3518 pessoas, o correspondente a 1076 famílias que se
encontram acomodadas em
Mecula.
Muitas destas pessoas foram forçadas a abandonar as
suas zonas de origem, nomeadamente Muchengue,
Nacalange e Naulala, fugindo

dos ataques terroristas que se
saldaram em cinco assassinatos.
O secretário de Estado,
Dinis Vilanculos, que revelou o facto, sublinhou que os
deslocados acomodados em
Mecula vivem uma situação
social deplorável e, para aliviar o seu sofrimento, apela-se urgentemente à solidariedade interna e ajuda dos
parceiros de cooperação nacionais e internacionais.
“Como humanos e representando uma sociedade, nós
da província do Niassa devemos juntar energias, mobilizando recursos e donativos
para assistência aos nossos
concidadãos que neste momento estão numa situação
deplorável”, exortou Dinis
Vilanculos.
Os terroristas que estão
a atacar Mecula, destruindo infra-estruturas públicas
e privadas, além de pilhar
vários bens, estão a fugir da
resposta enérgica das Forças
de Defesa e Segurança (FDS),
coadjuvadas pelos contingentes do Ruanda e da SADC,
em Cabo Delgado.
Vilanculos assegurou que
tudo está a ser feito em busca
de apoios, que serão canalizados imediatamente aos
deslocados para aliviar o seu
sofrimento.

AVISO
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.
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.
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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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO DO ESTADO
Repartição de Aquisições

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

N° do concurso

Objecto do concurso

Nome do
Concorrente
vencedor

Concurso de consultoria n° 01/
ANAC/DAQ/SBQP/2021

Contratação de serviços de consultoria
para realização de estudos de
identificação e mapeamento dos bens
e serviços ecossistémicos na Reserva
Nacional de Pomene e Parque Nacional
de Mágoe.

DCB - UEM

Concurso n° 182021/ANAC/
UGEA/AD/2021

Contratação de Serviços de Seguro as MMV – Agente de
Viaturas da ANAC
Seguros, Lda.

Contratação de Serviços para Auditoria
das contas do projecto das Áreas
Protegidas e Protecção dos Elefantes em
Moçambique (APPEM)
Concurso de Consultoria n° 02/ Contratação
de
consultor
para
ANAC/UGEA/AD/2021
elaboração de Projecto de Construção
de Dormitório e Refeitório de Fiscais no
Parque Nacional de Pomene
Prestação de Serviços adicionais das
Concurso n° 01/ANAC/UGEA/
Obras de Construção do Dormitório de
AD/2021
Fiscais no Parque Nacional de Pomene
Concurso n° 01/ANAC/UGEA/
PQ/2021

Ernst & Young,
Limitado

Viriato Tamele

Grandes
Construções

Valor da
adjudicação
em Meticais
incluindo IVA

4.481.680,00MT

922.898,10MT

1.095.658,00MT

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 03 do Art. nº 33 conjugado com o nº 02 do Art. 64
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 08
de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

N° de ordem

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

Valor de
Adjudicação
Incluindo IVA

01

CASA DA SORTE, LDA

Fornecimento de uniformes e
calcados a favor do GSECM

128.720,00Mt

02

UNIGRAFISER, LDA

Fornecimento de cartões-de-visita,
envelopes timbrados e papel
timbrados a favor do GSECM

22.083,75Mt

03

MAPUTO PRINTER

Fornecimento de máscaras de
protecção facial de tecido a favor do
GSECM

52.439,40Mt

04

PREMIER GROUP, LDA

Fornecimento de pastas de costas
para expediente a favor do GSECM

4.950,00 MT

05

OFICINA MECANICA

Prestação de Serviços de Manutenção
e Reparação de viaturas marca
Hyundai e Ford Ranger a favor do
GSECM

236.781,00 MT

06

REVIMO-REDE VIARIA DE
MOCAMBIQUE, S.A

Fornecimento de cartões de passagem
e recarregamento da conta global a
favor do GSECM

07

TRIANA BUSINESS
SOLUTIONS, LDA

Fornecimento de equipamento
informático a favor do GSECM

349.888,50MT

08

NIDER COMERCIAL
SOCIEDADE UNIPESSOAL
LIMITA

Prestação de serviços de manutenção
e reparação de ar-condicionados e
fornecimento de remotos a favor do
GSECM

348.168,60MT

09

SOMOFER- SOCIEDADE
MOÇAMBICANA DE
FERRAGENS, LDA

Fornecimento de verniz para parquet
a favor do GSECM

16.030,00MT

10

CHRISTEL MULTI SERVICE, E.I

Fornecimento de moden Wifi
universal a favor do GSECM

38.984,40 MT

11

PREMIER GROUP, LDA

Fornecimento de malas de viagem a
Residência Oficial a favor do GSECM

11.250,00MT

12

MANUGRAFAENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES, LIMITADA

Prestação de serviços de canalização
nas residências pertencentes ao
GSECM

184.626,00MT

13

SEVITRAD- SERVIÇOS E
TRADUÇÕES, LDA

Prestação de serviços de aluguer e
assistência técnica de equipamento
completo de som para sala de
reuniões do GSECM

351.000,00MT

14

RONIL, LDA

Prestação de Serviços de manutenção
e reparação de viaturas marca
Hyundai a favor do GSECM

500.000,00MT

15

PREMIER GROUP, LDA

Fornecimento de géneros alimentícios
a favor do GSECM

300.000,00MT

16

LAYU CATERING EVENTOS
E SERVIÇOS LIMITADA

Prestação de Serviços de catering a
favo do GSECM

513.513,00MT

17

OFICINA MECANICA

Prestação de Serviços de Manutenção
e Reparação de viaturas a favor do
GSECM

347.065,00MT

18

CANOL CONSTRUÇÕES

Manutenção da Residência Oficial a
favor do GSECM

496.219,05MT

19

MOVITEL, S.A

Fornecimento de recargas e internet
Movitel a favor do GSECM

129.800,00MT

20

LAM- Linhas Aéreas de
Moçambique

Prestação de Serviços de emissão
de passagens aéreas e transporte de
passageiros a favor do GSECM

57.768,00MT

21

UNIGRAFISER, LDA

Fornecimento de cartões-de-visita e
resmas de papel especial

19.890,00MT

22

DATERRA LIMITADA

Fornecimento de material de higiene
e limpeza

1.100.000,00MT

23

SOLUTION ELECTRONIC EI

Prestação de Serviços de manutenção
e reparação de geleiras, TV,
dispensadores e borrifadores

223.821,00MT

24

HOTEL BERNNA

Prestação de Serviços de alojamento,
aluguer de sala e catering

722.475,00MT

822.223,80Mt

1.835.641,08MT

Autoridade Competente
(Ilegível)
12044

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº
27A001141CL00482021 PARA FORNECIMENTO DE
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA
1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que estejam inscritas no cadastro único, a apresentarem propostas fechadas
para fornecimento de géneros alimentícios e material de limpeza.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, solicitando os Documentos
de Concurso, preferencialmente, através do endereço electrónico www.cedsif.gov.mz ou
baixá-los a partir do website: ugea@cedsif.gov.mz.
3. O período de validade das propostas será de 90 dias.
4. As Propostas deverão ser entregues no CEDSIF, sito na Av. Guerra Popular nº 20, rés-dochão do Edifício CEDSIF, na Recepção, em Maputo até ao dia 13/1/2022 às 10.00h e serão
abertas em sessão pública na Sala de Reuniões do 3º andar, na sala 303, às 10.30h.
5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 20/1/2022 às 10.00h, na
sala de reuniões do 3º andar, no endereço acima mencionado.
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março.

Maputo, Dezembro de 2021
A Autoridade Competente
_____________________________
(Ilegível)

Elaborado por AM
Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84
3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

100.000,00MT

12049

Maputo, aos 31 de Dezembro de 2021
Autoridade Competente
BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

A Directora do Gabinete
(Assinatura Ilegível)

12055

Acesse: https://t.me/Novojornal
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO NO 15/ANE-NP/BENS/GA/2021PROVEDOR DE BRINDES EM PRODUTOS NÃO
PERECÍVEIS À ANE,IP - NAMPULA
Nos termos da 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 5/2016, de 8 de Março, Comunica-se
que o objecto do concurso acima foi adjudicado à

CONCURSO NO 16/ANE-NP/BENS/GA/2021
PROVEDOR DE SENHAS PARA COMPRAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ANE,IP - NAMPULA
Nos termos da 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 5/2016, de 8
de Março, Comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à empresa TALHO PEIXARIA E
MERCEARIA MEYER, pelo valor de 165.000,00 MT(cento sessenta e cinco mil meticais).
Nampula, Dezembro de 2021
A ENTIDADE CONTRATANTE

empresa AFRIVISION TRADING, LDA, pelo valor
de 231.000,00MT (duzentos e trinta e um mil
meticais).
Nampula, Dezembro de 2021
A ENTIDADE CONTRATANTE
597

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA
SECRETARIA DISTRITAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
CONCURSO LIMITADO 04D070041/CL/Nº0003/GDM/2021
1. Objecto do Concurso: Reabilitação da Residência do Chefe do
Posto Administrativo de Corrane.
O Governo do Distrito de Meconta convida todas empresas (pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou Estrangeiros) a apresentarem
propostas técnicas e financeiras para o objecto acima e será qualificada
a empresa que demonstrar possuir qualificações jurídicas, técnicas e
regularidade fiscal através de apresentação da respectiva documentação
comprovativa a saber:
1. Documentos de qualificação: Alvará, Certidão de Registo
Comercial, Estatutos Actualizados e Publicados no BR, Certidão
de Quitação das Finanças, Cadastro Único e Certidões de
Segurança Social e do Instituto Nacional de Estatística.
2. Perfil com relevância para o objecto do concurso
3. Os

concorrentes

interessados

poderão

adquirir

mais

informações, examinar os documentos do concurso ou adquirílos pela importância não reembolsável de 1.000,00MT(mil
meticais), na Secretaria Distrital de Meconta.
4. O período de validade das propostas é de 60 dias uteis.
5. As propostas deverão ser entregues no local acima indicado das
7.30 às 15.30 horas e serão abertas na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer em sessão pública, pelas 9.00 horas
do dia 7 de Janeiro de 2022, na sala de Reuniões do Governo do
Distrito.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.
Meconta, aos 23 de Dezembro de 2021
O Secretário Permanente Distrital
Albino Manuel Mucuna
598

8344

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

14

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO
COMUNICADO N.º 10/2021
I. Prime Rate Do Sistema Financeiro Moçambicano
No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário
Moçambicano, a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único, o
Prémio de Custo e a Prime Rate a vigorar no mês de Janeiro de 2022, conforme descrito na
tabela abaixo:
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB)
Descrição

Taxa

Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique - BM)

13,30%

Prémio de Custo (calculado pela AMB)

5,30%

Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

18,60%

*O Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao período do dia 26
de cada mês até ao dia 25 do mês seguinte.
O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado
Monetário Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight),
nomeadamente (i) as operações à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o
BM e os Bancos Comerciais, actualmente fixada em 13,25%, (ii) as operações repo entre
Bancos Comerciais e (iii) as operações de permutas de liquidez entre Bancos Comerciais. O
Indexante Único é calculado mensalmente pelo BM.
O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária
não reflectidos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante
Único para constituir a Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano. O Prémio de Custo
é calculado trimestralmente pela AMB, com base numa metodologia que toma em conta o
rating do país, o rácio do crédito em incumprimento, o rácio de crédito saneado e o coeficiente
de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional. A avaliação destes factores pela
AMB resultou no Prémio de Custo referido, conforme comunicação ao Banco de Moçambique
por ofício 17/DIR/AMB/2021, de 25 de Março.
A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para
as operações de crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e
do Prémio de Custo. Esta taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas (novas,
renovações e renegociações) entre as instituições de crédito e sociedades financeiras e os
seus clientes, acrescida de uma margem (spread) que será adicionada ou subtraída à Prime
Rate, mediante a análise de risco de cada categoria de crédito ou operação em concreto.
O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover uma
maior transparência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar
o mecanismo de transmissão da política monetária.
II. Spreads Padronizados de Taxas de Juro
As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em
geral o spread de crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito.
Para cada categoria de produto de crédito será adicionado à Prime Rate o Spread, à vigorar
no mês de Janeiro de 2022.
1. Spread Padronizado de Taxas de Juro dos Bancos Comerciais
Empréstimos a Particulares

Instituição

Empréstimos a Empresas

Leasing
Leasing
Empréstimos
Empréstimos de longo Mobiliário Imobiliário
Habitação Consumo de curto prazo
prazo (acima de 1 ano)
(até 1 ano)

1. BCI

4,50%

4,50%

4,50%

5,25%

3,00%

4,50%

2. MBIM

1,20%

4,75%

1,30%

1,78%

3,50%

1,20%

3. Standard
Bank

1,00%

6,27%

3,31%

3,20%

2,50%

-

4. ABSA

2,75%

10,75%

0,00%

1,00%

5,00%

-

5. Nedbank

2,00%

4,00%

4,50%

2,00%

2,50%

1,50%

6. Moza Banco

5,00%

6,50%

2,00%

3,00%

5,00%

4,50%

7. FNB

2,50%

5,00%

2,00%

2,00%

4,00%

4,00%

8. ABC

4,00%

14,50%

5,00%

5,00%

7,75%

7,75%

-

-

2,00%

4,00%

-

-

6,00%

10,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

-

10,00%

4,00%

6,00%

-

-

-

-

4,00%

4,50%

-

-

2,50%

10,00%

0,50%

3,00%

-

-

4,00%

3,00%

4,00%

5,00%

-

-

9. BNI
10. Société Générale
11. Ecobank
12. Big
13. First Capital Bank
14. UBA

O spread que consta da tabela é indicativo, sendo que a concessão de financiamento é sujeita
à análise de risco interna de cada banco, de forma a aferir a capacidade de endividamento do
mutuário. Cada banco reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas, em função do perfil de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados com
o cliente ou a sua instituição. O prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas as categorias de crédito podem variar em função da avaliação
de risco a ser efectuada por cada banco.

2. Spread Padronizado de Taxas de Juro de Microfinanças
Empréstimos a Particulares
Instituição

Consumo
48M

60M

72M

84M

25.43%

25.43%

19.70%

N/A

16.40%

16.40% 16.40% 16.40% 16.40%

16.40%

16.40%

N/A

3. Bayport

26.70%

30.18% 24.82% 24.92% 20.75%

16.21%

12.42%

11.69%

4. Banco Letshego

10.10%

10.10% 10.10% 10.10% 10.10%

10.10%

10.10%

10.10%

5. Socremo

53.40%

53.40% 53.40%

N/A

N/A

N/A

1. MyBucks Mozambique MCB, SA
2. MAIS – Microbanco
de Apoio aos Investimentos SA

12M

6M
26.10%

24M

36M

26.10% 26.10% 26.10%

Empréstimos a Particulares

N/A

N/A

Empréstimos a Empresas

Instituição

Habitação

Empréstimos
de curto Prazo
(prazo até 1
ano)

MyBucks Mozambique MCB, SA
MAIS – Microbanco de Apoio
aos Investimentos SA
Socremo

N/A

23.00%

23.00%

N/A

N/A

5.83%

4.00%

4.25%

N/A

N/A

53.40%

53.40%

25.40%

N/A

N/A

Empréstimos
de longo Prazo
(prazo acima de
1 ano)

Leasing
Leasing
Mobiliário Imobiliário

O spread que consta da tabela acima é indicativo e fixado para novas operações e para as
condições padronizadas abaixo indicadas, sendo que a concessão de financiamento é sujeita
à análise de risco interna de cada instituição, de forma a aferir a capacidade de endividamento
e risco associados do mutuário e da operação. Cada instituição reserva-se o direito de aplicar
condições adicionais distintas destas, em função do perfil de risco, historial comercial e
creditício e eventuais protocolos celebrados com o cliente ou a sua instituição. O prazo, o grau
de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas as categorias de
crédito poderão variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por cada instituição.
III.

Condições padronizadas por categoria de crédito
1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais
1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:
a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de
transacções;
b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM
nem outros incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;
c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco.
1.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma
cobertura de 120% do valor a financiar. Avaliação
do imóvel com menos de 3 meses, efectuada por
uma empresa reconhecida pelo banco;
a) Empréstimo a Particulares para Habitação:
1.2.1 Seguro de vida do mutuário e seguro do
imóvel;
iii. O valor a financiar não pode exceder a taxa de
esforço máxima de 30% do rendimento líquido
mensal do mutuário.
i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa
em regime de contrato por prazo indeterminado,
e deve ser apresentada a carta da empresa a
confirmar as suas funções, contrato e rendimento
b) Empréstimo a Particulares para Conlíquido;
sumo:
iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de
esforço máxima de 30% do rendimento líquido
mensal do mutuário.

c) Empréstimo de Curto Prazo (até 1
ano) a Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura
mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos.

d) Empréstimo de Longo Prazo (acima
de 1 ano) a Empresas:

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura
mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de
negócios.
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i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na
condição de novo, e deve ser apresentada uma
avaliação recente do mesmo efectuada por uma
empresa reconhecida pelo banco;
a) Leasing Mobiliário, para Particulares
iv. O montante a financiar deve corresponder a um
e Empresas:
máximo de 90% do valor avaliado do objecto do
leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing
deve passar a estar em nome do banco após a
concessão do financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing.
i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do
objecto do leasing, efectuada por uma empresa
reconhecida pelo banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder ao
máximo de 90% do valor avaliado do objecto do
leasing;
b) Leasing Imobiliário, para Particulares
v. O título de propriedade do objecto do leasing
e Empresas:
deve passar a estar em nome do banco após a
concessão do financiamento;
vi. Seguro do objecto do leasing;
vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um
particular;
viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de negócios, no caso de o mutuário ser uma
empresa.

1. Condições padronizadas de Microfinanças
1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:
a) Particular: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:
i) Carta a formalizar o pedido de financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo
e garantias.
ii) B.I./ DIRE ou PASSAPORTE
iii) NUIT (Número Único de Identificação Tributária).
iv) Atestado de residência.
v) Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, se aplicável, com
indicação do tempo de trabalho, do regime de contratação e da actual remuneração.
vi) Comprovativos de outras fontes de rendimento (se aplicável).
vii) Carta informativa sobre a descrição e/ou relação dos bens registados e
rendimentos auferidos, a favor do cliente e/ou avalista.
viii) Título de provimento (para os Funcionários Públicos)
ix) O mutuário deverá ser funcionário publico há pelo menos 6 meses, ou estar no
regime de contratado;
x) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registo de Crédito
do Banco de Moçambique e outros incidentes não regularizados junto do sistema
bancário à data do pedido de crédito;
xi) Anexo à Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, com
indicação da data da reforma do trabalhador.
b) Empresas: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:
i) Carta formal a solicitar o financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e
garantias.
ii) Estatutos publicados no B.R (Boletim da República), e/ou alterações efectuadas aos
Estatutos da sociedade (todas actualizações sofridas). Aplicável para sociedades
iii) Certidão de Registo Comercial com validade máxima de 90 dias, em fotocópia
autenticada.
iv) NUIT (Número Único de Identificação Tributária);
v) Alvará ou licença
vi) Informação financeira actualizada, nomeadamente:
 Demonstrações Financeiras referentes aos últimos 3 (três) exercícios económicos
(fecho oficial de contas de acordo com PGC-NIRF);
 Balancete contabilístico (acumulado), mais recente.
vii) Extratos bancários das instituições referentes aos últimos 12 meses
c) O mutuário (particular e empresa) não deve ter incidentes registados e não
regularizados na Central de Registo de Crédito do Banco de Moçambique e outros
incidentes junto do sistema bancário à data do pedido de crédito;
d) O mutuário (particular e empresa) deverá apresentar uma livrança em branco.
1.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:
i.
ii.
c) Empréstimo a Particulares para Habitação:

iii.
iv.
v.

Prazo: 4 anos
Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma cobertura de 120%
do valor a financiar. Avaliação do imóvel com menos de 3 meses,
efectuada por uma empresa reconhecida pela instituição;
Seguro de vida do mutuário e seguro multiriscos do imóvel;
O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço máxima de
40% do rendimento líquido mensal do agregado familiar.
Possuir conta salário e/ou outros rendimentos a pelo menos 3
meses.

i.
ii.
d) Empréstimo a Particulares para Consumo:

iii.
iv.
v.
i.
ii.

e) Empréstimo aos
Funcionários Públicos

f) Empréstimo de
Curto Prazo (até 1
ano) a Empresas:
g) Empréstimo a Empresas de Longo
Prazo (acima de 1
ano)

h) Leasing Mobiliário,
para Particulares e
Empresas:

iii.
iv.

v.
vi.
vii.
i.
ii.
iii.
i.
ii.
iii.
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
ix.
x.
xi.

xii.
i) Leasing Imobiliário, para Particulaxiii.
res e Empresas:
xiv.
xv.
xvi.
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Prazo: até 5 anos;
O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em regime de contrato por prazo indeterminado e deve ser apresentada a carta da empresa a confirmar as suas funções, contrato e rendimento líquido;
Seguro de vida;
O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço máxima de
40% do rendimento líquido mensal do mutuário.
Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima de
120% do crédito pretendido
Prazo mínimo de 6 meses e máximo de 84 meses.
Cadastramento da prestação mensal no CEDSIF/E-SISTAFE ou outras plataformas em uso na instituição.
Seguro de vida.
O mutuário deve ser funcionário público com nomeação definitiva
e deve apresentar carta da instituição a confirmar as suas funções,
contrato e rendimento líquido;
Comissão de serviço superior a 10 anos;
Seguro de crédito;
Capacidade de retenção da prestação na fonte;
Prazo: máximo de 1 ano;
Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima de
120% do crédito pretendido;
Contas auditadas para os últimos 3 anos.
Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima de
120% do crédito pretendido;
Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de Negócios.
Prazo: até 5 anos;
Tipo de colateral: objecto do leasing;
O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de novo, e
deve ser apresentada uma avaliação recente do mesmo efectuada
por uma empresa reconhecida pela instituição;
O montante a financiar deve corresponder a um máximo de 90%
do valor avaliado do objecto do leasing;
O título de propriedade do objecto do leasing deverá passar a estar
em nome da instituição aquando da concessão do financiamento;
Seguro de vida e do objecto do leasing.
Prazo: 20 anos
Tipo de colateral: objecto do leasing;
Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida pela instituição;
O montante a financiar deve corresponder até ao máximo de
90% do valor avaliado do objecto do leasing;
O título de propriedade do objecto do leasing deverá passar a
estar em nome do instituição após a concessão do financiamento;
Seguro do objecto do leasing;
Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um particular;
Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de Negócios,
no caso de o mutuário ser uma empresa.

I. Definição dos termos e conceitos (metainformação)
1. Particulares
O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos
ou grupos de indivíduos) residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e
património e consumam certos tipos de bens e serviços.
2. Empresas
O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham
constituído ou registado sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de
Moçambique, cuja actividade principal consista na produção de bens e serviços mercantis
não financeiros. Integram o sector das empresas, além das sociedades comerciais (conforme
definidas no Código Comercial), os empresários em nome individual, as associações e
organizações não governamentais, partidos políticos e entes públicos.
3. Empréstimo para habitação
Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação
aquela que vai ser habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção.
4. Empréstimo para consumo
Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus
negócios e profissões e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para
a compra de bens e/ou serviços consumidos pelos particulares individualmente. Inclui,
por exemplo, créditos destinados à aquisição de veículos, mobiliários, electrodomésticos,
equipamento informático e reabilitação de habitação própria.
5. Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade
até 1 ano, para aquisição de meios circulantes.
6. Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade
acima de 1 ano, para fins de investimento.
7. Leasing mobiliário e imobiliário
O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos
de longo prazo em activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias).
Maputo, 31 de Dezembro de 2021
13119
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MINEDH

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
Rua Joe Slovo, 55 - Maputo – Moçambique

+258 84 910 43 24 | +258 84 910 43 21

info@snoticias.co.mz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Prestação de Serviços
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Auditoria Externa 2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n˚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 a Adjudicação do objecto do concurso abaixo mencionado:

N˚ de
Concurso
27C000141/CC/16/2021

Objecto do concurso
Aquisição de
Equipamento Informático

Modalidade do Concurso

Empresa
Adjudicada
OFFICE
CENTER

Concurso por Cotação

Valor da Adjudicação
(Incluindo o IVA)
87.575.00MT

UGEA
(Assinatura Ilegível)

344

Uma organização da Sociedade Civil pretende desencadear uma auditoria
externa às suas contas, inseridas no exercício de 2021 que deve ser realizada
por um auditor externo, independente e qualificado. A metodologia e o
padrão de auditoria a ser utilizado é o ISA 800/805 de acordo com as Normas
Internacionais Emitidas pelo Conselho Internacional de Normas de Auditoria
e Garantia (IAASB). É convidado a submeter a sua candidatura e solicitar pelos
termos de referências pelo Email:
Externauditoria18@gmail.com até às 17.00 horas do dia 5 de Janeiro de 2022.
12045

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________
INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

De acordo com alínea d) do número 2 do artigo 33º, conjugado com o número 2 do artigo 63º do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que adjudicação
do objecto dos concursos abaixo indicados:

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
N.º
01

Objecto de contratação

Modalidade de
Concurso

Contrato de fornecimento de serviços
de apetrechamento do auditório
Municipal

02

03

Contrato de prestação de serviços
de consultoria para Fiscalização de
empreitada de obras públicas de
construção de vala de drenagem e
de 24,5Km de Estradas no Conselho
Municipal
Contrato de empreitada de construção
do muro de vedação e de uma Guarita
no novo edifício

Empresa
Adjudicada

Valor de
adjudicação

SODA
SERVIÇOS

14.252.103,10MT

IDTO

92.336.400,00MT

Concurso
Público
Ajuste Directo

Nos termos de alínea d) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, ambos do
Regulamento da 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 do concurso de acordo com a tabela abaixo:
Nº de Concurso

Objecto

Modalidade

Adjudicatária

06/UGEA-IJCSMJ
/2021

Fornecimento
e Montagem de
Central TelefónicaPABX

Concurso
Limitado

IOT VOIP
COMUNICAÇÕES
UNIFICADAS, LDA

Valor de
Adjudicação
100.816,09MT

Maputo, aos 30 de Dezembro de 2021
Concurso
Público

IMOINVESTE

A Entidade Contratante

6.232.224,89MT

(Ilegível)

Matola, Dezembro de 2021
O Chefe da UGEA
(Ilegível)

12051

12031

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA PROVÍNCIA DE GAZA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS DE ASSUNTOS SOCIAIS
REPARTIÇÕES DE AQUISIÇÕES
Rua Fernão Veloso 54 Tel. 417014/Fax 417017

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n2 do artigo 64 , do Decreto 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação de
acordo com o seguinte:
Número dos concursos

Objecto

Empresa

Valor Adjudicação

62L000151/CC/22/RA/SASDGCASCM/2021

Reparação e Manutenção
de eletrobomba

KEDIS BULDING, LDA

176.044,00MT

62L000151/CC/23/RA/SASDGCASCM/2021

Pintura dos centros
infantis, Amizade e Amor
de Mãe

DECORATIVE SYSTEM LDA

219.939,53MT

62L000151/CC/24/RA/SASDGCASCM/2021

Canalização de água no
DGCAS

CONSTRUÇÕES SOBRINHO
JOSÉ EI

261.472,91MT

62L000151/CC/25/RA/SASDGCASCM/2021

Cortinas para o DGCAS

NHAULE SERIGRAFIA E
SERVIÇOS, LDA

62L000151/CC/29/RA/SASDGCASCM/2021

Uniforme dos funcionários

62L000151/CC/26/RA/SASDGCASCM/2021

De acordo com os artigos 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 o cancelamento do objecto dos concursos abaixo:
Descrição

Objecto de contratação

Concurso por Cotação n°11/
DA/11J000041/TAPG/2021

Prestação de Serviços de
Lavandaria

Invalidado por irregularidade
na descrição das
especificações técnicas do
objecto de concurso
Deserto por falta de
Concorrentes

297.180,00MT

Concurso por Cotação n°11/
DA/11J000041/TAPG/2021

Fornecimento de Recargas
de Televisão

Deserto por falta de
Concorrentes

XEFINAS INVESTIMENTE
LDA

236.632,50MT

Concurso Limitado n°10/
DA/11J000041/TAPG/2021

Deserto por falta de
Concorrentes

Pintura do edifício do
DGCAS

KRAAL EMPREENDIMENTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL

344.143,37Mt

62L000151/CC/31/RA/SASDGCASCM/2021

Brinquedos e Chapéus do
Natal Solidário

SHOPRITE MOÇAMBIQUE
LDA

291.650,00MT

62L000151/CC/30/RA/SASDGCASCM/2021

Camisas para o Natal
Solidário

TONY DESIGNER

105.300,00MT

62L000151/CC/27/RA/SASDGCASCM/2021

Carpintaria( substituição
de redes, fechaduras e
tranquetas

CONSTRUÇÕES SOBRINHOS
JOSÉ EI

104.481,00MT

Prestação de Serviços de
Fornecimento de uma Linha
independente
Aquisição de Uniforme para
Motoristas e Pessoal de
Protocolo
Prestação de Serviços de
Manutenção e Reparação de
Cortinado

62L000151/CC/05/RA/SASDGCASCM/2021

Serviços de internet

TVCABO- COMUNICAÇÕES
MULTIMEDIA LIMITADA

122.593,80MT

Maputo, Dezembro de 2021

Concurso de Pequena Dimensão nº Instalação de Pontos de
04/DA/11J000041/TAPG/2021
Rede

Obs.

Concurso por Cotação n°13/
DA/11J000041/TAPG/2021
Concurso de Pequena Dimensão
n°5/DA/11J000041/TAPG/2021

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes
Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Xai -Xai, Setembro de 2021
Assinatura
Ilegível
Tribunal Administrativo da Província de Gaza, Bairro Chinunguine “B”, Rua da Praia, N°81 Cidade de Xai-Xai, Telefone n º 84-5708217

Autoridade Competente

271
12048

Acesse: PUBLICIDADE
https://t.me/Novojornal
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CONTAS DOS EXERCÍCIOS
DE 2019 E 2020 DA RIO VERDE, S.A.
Valores expressos em meticais

Relatório do Conselho Administrativo para os anos 2019 e 2020
2019
Macadâmias
Em 2019, a empresa tomou a decisão de remover a plantação de banana no Bloco
4, devido a danos sofridos durante o Verão desse ano causados por tempestades
e também devido a baixa produção. As bananas foram substituídas por árvores
de macadâmias e a área de 145 hectares foi preparada através de cultivo
profundo do solo e instalação de sistema de irrigação apropriado para
macadâmias, e em Outubro de 2019, as primeiras macadâmias foram plantadas.
Devido à remoção das bananas no bloco 4, a empresa teve de reduzir alguns
trabalhadores e pagar indemnizações, o que teve impacto negativo nas receitas.
A empresa prevê o gasto de 20.000 Rands por hectare por ano, durante um
período de cinco anos antes de ter algum retorno de investimento.
Bananas
No Bloco 3, a empresa também removeu 35 hectares de banana, que viriam a ser
substituídas por árvores de macadâmia em 2020. No total, a empresa permanece
com 100 hectares de banana.

O empréstimo ao seu credor aumentou de 54.516.792 meticais em 2018 para
69.493.978 meticais em 2019 e este aumento no valor do empréstimo é
maioritariamente devido ao início da expansão em árvores de macadâmia nos
Bloco 1 Norte e Sul e Bloco 3 (desbravamento, preparação de terra, sistema de
irrigação e plantação) e da conclusão da expansão em árvores de macadâmia no
Bloco 4.
O Conselho Fiscal também aconselhou a Administração a procurar as melhores
condições de empréstimo possíveis para a empresa e foi informado que a taxa de
juros para este empréstimo estava bem abaixo em relação ao que qualquer
instituição financeira pudesse oferecer.
2020
O Conselho Fiscal analisou os livros auditados e notou que as perdas aumentaram
de 41.990.184 meticais no ano 2019, para 52.394.346 meticais no ano 2020.
A empresa tem também registo de um aumento de 17% nas suas receitas, de
109.641.365 meticais em 2019 para 128.385.018 meticais em 2020.
Os custos de produção directa tiveram um aumento de 124.419.850 meticais em
2019 para 129.122.248 meticais em 2020, o que se traduz num aumento de 25%.
Posição da empresa em termos de empréstimos

Durante 2019, a empresa vendeu um total de 511.650 caixas de banana, das quais
222.500 foram vendidas localmente e 289.150 foram exportadas.
Nessa altura, a empresa comprou também bananas de outros produtores para
amadurecer nas suas instalações e revender.
2020
Macadâmias
Durante 2020, a Rio Verde finalizou a plantação de árvores de macadâmia no
Bloco 4 e começou a preparação do solo e instalação de sistema de irrigação do
Bloco 1 Sul, bem como, no Bloco 3. No final de 2020, o Bloco 1 Sul estava
totalmente plantado e no Bloco 3 foram plantados 15 hectares com árvores de
macadâmia.
Bananas
Durante 2019, a empresa vendeu um total de 219.810 caixas de banana, das quais
62.160 foram vendidas localmente e 157.650 foram exportadas.
A empresa continuou a comprar banana de outros produtores e vendeu-a nas
suas instalações, com a finalidade de gerar lucro.
A redução de lucros da banana colocou a empresa sob pressão financeira na
empresa e esta considerou recorrer aos seus accionistas para que estes fizessem
uma contribuição em investimento de capital para as novas plantações de
macadâmia. Esta decisão foi, contudo, adiada, uma vez que a empresa foi capaz
de convencer os seus credores de que o projecto estará em posição de pagar a
sua dívida.

Relatório do Conselho Fiscal para os anos 2019 e 2020

2019
O Conselho Fiscal analisou os livros auditados e notou que o lucro reduziu de
4.005.372 meticais no ano 2018, para uma perda de 41.990.184 meticais no ano
2019.
A empresa tem também registo de uma baixa de 9% nas suas receitas, de
120.199.658 meticais em 2018 para 109.641.365 meticais em 2019.
Os custos de produção directa tiveram um aumento de 98.340.740 meticais em
2018 para 124.419.850 meticais em 2019, o que se traduz num aumento de 27%.
Posição da empresa em termos de empréstimos
É da opinião do Conselho Fiscal que a posição da Rio Verde, S.A. tem vindo a
piorar tal como pode ser observado pelas perdas na demonstração do ano
financeiro de 2019.
A empresa tem um valor neto de bens de mais de 20.000.000 meticais e está
numa posição líquida.
O Conselho Fiscal tomou nota da intenção do Conselho de Administração de
expandir para plantação de macadâmia, e vê esse factor como uma fonte de
rendimentos em moeda estrangeira e está ainda a aguardar por valores finais dos
custos de investimento para a macadâmia e aparentemente este valor será perto
de R150.000 por hectare em comparação com os R200.000 por hectare referidos
pelo Conselho de Administração em 2018.
O Conselho Fiscal aconselha o Conselho de Administração a entrar em negociação
com o seu principal credor, a fim de explorar condições favoráveis para o
pagamento do seu empréstimo.

É da opinião do Conselho Fiscal que a posição da Rio Verde, S.A. tem vindo a
piorar tal como pode ser observado pelas perdas na demonstração do ano
financeiro de 2020.
A empresa tem um valor neto de bens de mais de 30.000.000 meticais e está
numa posição ilíquida.

O Conselho Fiscal tomou nota da intenção do Conselho de Administração de
expandir para plantação de macadâmia, e vê esse factor como uma fonte de
rendimentos em moeda estrangeira e está ainda a aguardar por valores finais dos
custos de investimento para a macadâmia e aparentemente este valor será perto
de R150.000 por hectare.
O Conselho Fiscal aconselha o Conselho de Administração a entrar em negociação
com o seu principal credor, a fim de explorar condições favoráveis para o
pagamento do seu empréstimo. O empréstimo ao seu credor aumentou de
69.493.978 meticais em 2019 para 70.358.418 meticais em 2020 e este aumento
no valor do empréstimo é maioritariamente devido ao início da expansão em
árvores de macadâmia nos Bloco 1 Norte e Sul e Bloco 3 (desbravamento,
preparação de terra, sistema de irrigação e plantação).
O Conselho Fiscal também aconselhou a Administração a procurar as melhores
condições de empréstimo possíveis para a empresa e foi informado que a taxa de
juros para este empréstimo estava bem abaixo em relação ao que qualquer
instituição financeira pudesse oferecer.

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

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

CONTAS DOS EXERCÍCIOS
DE 2019 E 2020 DA RIO VERDE, S.A.

12050

DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO (UTL)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do número 3, do Artigo 33 conjugado com o número 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 número 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos das contratações abaixo indicadas:
Nº de
Ordem

Nome do Concorrente

Objecto de Concurso

Valor incluindo
IVA

LINHAS AÉREAS DE
MOÇAMBIQUE

Contratação de serviços para agência de
viagem nacionais incluindo seguros.

FLORISTA MÃE

Contratação de serviços para o fornecimento
de buquês e rosas a usar na cerimónia de
graduação.

3

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Contratação de serviços de transporte de
mobiliário

292.000,00MT

4

JBM CONSTRUÇÕES, LDA

Contratação de empreitada de obras para
reabilitação da casa protocolar.

778.499,45MT

5

ECOL, LDA

Contratação de empreitada para
fornecimento e montagem de protectores nos
sectores de atendimento público.

210.402,27MT

ECOL, Lda

Contratação de serviços de impressão e
montagem de logótipos com designação do
nome da Instituição nas viaturas

23.196,42MT

DHL

Contratação de serviços de recolha,
tratamento, encaminhamento e distribuição
de correspondência, cargas e outros em todo
território Nacional e Internacional.

8

SMARTA SERVIÇOS LDA

Contratação de serviços de manutenção de
fotocopiadoras e equipamento informático

450.000,00MT

9

PAPELARIA MANGUEIRAS, LDA

Aquisição de material de escritório

68.980,00MT

10

EXPRESSO ELECTRO
FERRAGENS, LDA

Contratação de empreitada para
fornecimento de tintas e depósitos de água

91.233,96MT

SOCIEDADE DE GESTÃO DE
CENTRO DE CONFERÊNCIAS SA

Contratação de serviços de arrendamento
de um espaço para colher a cerimónia de
graduação

386.000,00MT

1

2

6

7

11

12

RAM MULTIMEDIA

Contratação de empreitada para prestação
de serviços de cobertura e difusão da XXV
cerimónia de graduação na TV e canais
digitais

13

NEXT-ELECTRICIDADE E
ILUMINAÇÃO LDA

Contratação de serviços para aquisição de
materiais eléctricos para operacionalização
da sala do e-SISTAFE/e-SNGRHE

82.566,27MT

14

POLANA CONSTRUÇÕES, LDA

Contratação de empreitada para a realização
de obras no campo de Lhanguene-SanitáriosBloco A,B,E,F e no depósito elevado

3.272.441,26MT

15

INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Contratação de serviços para o pagamento da
taxa de acreditação de cursos de licenciatura
na modalidade de ensino à distância

400.000,00MT

16

TECNEL SERVIÇOS LDA

Contratação de serviços para
restabelecimento da corrente eléctrica para o
normal funcionamento da Instituição

17

CNAQ

Contratação de serviços de avaliação externa
dos cursos e pagamento anual.

943.569,00MT

18

KAKEYLK

Contratação de uma viatura com capacidade
de 29 (vinte e nove) lugares para deslocação
da cidade de Quelimane à Gurué, ida e volta

45.000,00MT

19

SAFE TRAVEL

Contratação de serviços de agência de
viagens para emissão de bilhetes para dentro
e fora do país

350.000,00

349.858,03MT

175.000,00MT

100.000,00MT

152.100,00MT

1.110.271,50MT

Maputo, aos 22 de Dezembro de 2021
________________________________
Profª. Doutora Marisa Guião de Mendonça
(Vice – Reitora para Administração e Recursos)
Rua João Carlos Raposo Beirão nº 135; Caixa Postal 3276; Telefone 21310117; Fax 21360273, Maputo -Moçambique
12024

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície 103.478 km²

QUELIMANE

População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

Há défice de três
mil professores
primários

O

DÉFICE de professores do Ensino Primário para o
próximo ano lectivo é de três mil,
situação que poderá levar aos
que estão no sistema a ter que
duplicar esforços no sentido de leccionar uma turma e
meia.
Para estabilizar o sistema
de Ensino Primário, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano necessita de pelo menos 12 mil
professores em todo o país,
mas devido à exiguidade orçamental apenas vai contratar
nove mil docentes primários.
O facto foi referido há
dias em Quelimane por Manuel Mbazo, do Ministério da
Educação e Desenvolvimento
Humano durante a vigésima
quarta cerimónia de graduação de professores dos modelos 10.a mais um e 12.a classe
mais três pelo instituto de
formação de professores local.
Apesar da exiguidade financeira para contratar a
meta desejada, o Governo
alocou vinte por cento do
total do orçamento do sector
visando a melhoria das condições de ensino e aprendizagem.
Explicou que dos nove mil
professores a serem contratados a prioridade vai para os
que foram formados nos vários institutos, uma decisão
que visa melhorar a qualidade
de ensino nas classes iniciais.
Assim, o Instituto de
Formação de Professores de
Quelimane graduou 271 pro-

O país vai necessitar mais professores primários

fessores naqueles dois modelos, dos quais 139 são do sexo
feminino, o que corresponde
a 50,2 por cento do total de
graduados.
O representante do ministério disse que os novos
graduados têm muitos desafios pela frente para se comunicarem com as crianças
nas línguas que elas se sintam
confortáveis para aprender.
Mbazo diz que os formados vão preparar os alicerces
duma obra chamada desenvolvimento harmonioso da
personalidade.
Aos graduados, a secretária do Estado na Zambézia,
Judite Mussácula, exortou so-

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

bre a necessidade de usarem
conhecimentos
adquiridos
para estimular o crescimento
das crianças.
Ela afirmou que o Governo
está a colocar mais técnicos
profissionalmente qualificados para concretizar o desiderato da melhoria da qualidade
de ensino e corresponder com
os perfis de saída que a sociedade deseja.
Como se está na fase dos
exames de admissão aos institutos de formação de professores, Mussácula aproveitou a cerimónia para apelar
aos pais e encarregados de
educação sobre o aparecimento de burladores que en-

Zambézia empenha-se
para travar Ómicron

ganam as pessoas com vagas a
troco de dinheiro. A esses, a
governante diz que precisam
de serem denunciados junto
às autoridades.
A província da Zambézia
conta actualmente com cinco institutos de formação de
professores, nomeadamente
Quelimane, Nicoadala, Morrumbala, Alto Molócuè e a
Escola de Professores de Futuro da ADPP. Em média esses
institutos graduam mais de
setecentos professores.
A província conta com um
efectivo escolar de 1,9 milhão
de alunos, dos quais, sessenta
por cento são do ensino primário.

Não haverá “show” musical
na transição para 2022
CONTRARIAMENTE ao que
tem sido habitual na transição
de um ano para o outro desta vez não haverá espectáculo
musical público ou outra manifestação de rua na cidade de
Quelimane.
A inspectora das Actividades Económicas na Zambézia,
Atija Ibrahimo, disse ontem ao
“Notícias” que a instituição não
tem informação sobre a realização de espectáculo musical de
rua, por isso os técnicos serão
implacáveis podendo admoestar pesadas multas a quem ousar em promover uma actividade de género em afronta às
autoridades.
Muitos munícipes da cidade
de Quelimane, sobretudo jovens, estão nos estabelecimentos comerciais a comprar roupas
brancas, muito usadas na ocasião, por forma a irem ao espectáculo musical na rua Marginal
como tem sido habitual.
A estes Atija Ibrahimo adverte para não enveredarem
pelo comportamento de risco
sob pena de medidas drásticas
serem tomadas em coordenação com a Polícia.
Atija Ibrahimo aconselha
a todos para festejarem a passagem do ano num ambiente
ordeiro e de civismo quer em
casa quer em pequenos grupos
de famílias, observando todas
as regras do protocolo sanitário.
Segundo ainda a nossa entrevistada, o Governo decidiu
interditar a realização de espectáculos músicas uma vez que
o modelo organizacional dos
promotores não se ajustar com
a actual situação da pandemia.
De acordo ainda com Ibrahimo, os locais que normalmente acolhe os espectáculos
musicais não têm sanitários e
concentra muitas pessoas, o
que depois degrada o meio e
produz muito lixo. “Os promotores de espectáculos não têm
observado criteriosamente esse
aspecto e, sobretudo, com a situação da crise sanitária”, disse.
Contudo, Ibraimo referiu
que os eventos sociais nos res-

O cancelamento de espectáculos visa evitar enchentes como esta

taurantes vão acontecer, mas
sob monitoria total de fiscalização da INAE.
Segundo ela, entram nos
restaurantes pessoas que tenham reservas para poderem
manter-se sentadas, pelo que,
promotor de evento que infringir o decreto será interdito de
continuar com o evento devendo ser responsabilizado.
Entretanto, a informação
sobre a interdição de espectáculos musicais está a trazer as
mais diversas reacções dos jovens, os quais estavam preparados para testemunhar a passagem para 2022 na tenda da
marginal. Mauro Pedro diz que
não havendo recolher obrigatório no dia 31 para 1 de Janeiro
não vê motivos para que tal decisão seja efectiva.
Zubeida César é outra jovem da cidade de Quelimane.
Afirma que a INAE exagera nas
medidas que propõe, uma vez
que o Presidente da República,
na sua última mensagem sobre
disse que não haveria recolher
obrigatório como nos outros
dias normais.
Entretanto, os produtores
da primeira necessidade mais
procurados na quadra festiva

subiram de preços e alguns já
começam a escassear há poucas
horas para a festa da passagem
do ano.
Uma ronda feita pela nossa Reportagem nos principais
mercados grossistas e retalhistas de Quelimane produtos como batata, ovos, frangos
e hortícolas registaram um
agravamento de cinquenta por
cento, o que poderá levar muitas famílias a não conseguirem
o básico que precisam para essa
passagem do ano.
A INAE diz estar atento à
situação mas até ao momento
nenhum comerciante foi penalizado.
TRINTA ILEGAIS RETIDOS
Entretanto, trinta cidadãos
estrangeiros de várias nacionalidades estão há cinco dias
retidos no Serviço Provincial
de Migração na Zambézia por
encontrarem-se a residir ilegalmente no país.
Trata-se imigrantes malawianos, nigerianos, guineenses e bengalis que violaram as fronteiras nacionais na
região norte do país e estão a
residir na província da Zambézia de forma ilegal, alguns

dos quais, desenvolvendo actividades comerciais e outros
já estavam a urdir planos para
entrar na vizinha República do
Malawi.
A retenção daqueles cidadãos, segundo Reginaldo
Massorongo, porta-voz da
Migração na Zambézia foi possível graças a uma operação de
vasculha feita no contexto da
prevenção de crimes na quadra festiva.
A nossa fonte disse que no
grupo foi detido um cidadão
nacional que estava a transportar os imigrantes ilegais.
Massarongo explicou que
enquanto pretendia entrar na
África do Sul os outros estavam
de regresso a partir daquele
país para as suas origens e sem
documentos.
Os visados segundo a fonte
do Serviço Nacional de Migração serão repatriados para os
respectivos países de origem.
Dados em nosso poder indicam que só este ano mais de
100 cidadãos estrangeiros foram neutralizados na província da Zambézia quando iam
à África do Sul, o que significa
que a província está a transformar-se em migração ilegal.

PUBLICIDADE

A vacinação é uma das principais ferramentas de combate à Covid-19

PARA despistar a variante
Ómicron as autoridades sanitárias da província da Zambézia pretendem imunizar
mais de um milhão de pessoas
por forma a quebrar a cadeia de
novas contaminações.
Dados em nosso poder indicam que até ontem tinham
sido vacinadas 976.998 pessoas do grupo-alvo e o sector
pede maior adesão das pessoas.
O médico-chefe provincial
da Zambézia, Isaías Marcos,
que revelou ontem estes dados em Quelimane, disse que
o processo de vacinação não
será interrompido e nesta fase
decorre com maior incidência

nas zonas urbanas mas o apostar nos próximos dias será o reforço das equipas de vacinação
nos distritos onde vivem mais
de oitenta por cento dos mais
de seis milhões de habitantes
da província da Zambézia.
Segundo ainda Isaías Marcos, a cobertura vacinal contra
Ómicron está na ordem de 89
por cento e acredita que a meta
será atingida, uma vez que
maior atenção está ser dada às
zonas rurais.
Marcos informou ainda que
o desafio é vacinar 1.134.108
pessoas com idade igual ou
superior a 18 anos, incluindo
mulheres grávidas e lactantes.
Para o médico-chefe, esta

vacinação é uma actividade que visa reduzir o impacto desta quarta vaga, porque
as medidas mais importantes
para reduzir os seus efeitos é a
prevenção, que pode ser feita
com a lavagem das mãos, o uso
da máscara, o distanciamento
conjugado com o processo de
vacinação.
Isaías Marcos frisou que a
vacinação não impede que as
pessoas apanhem o vírus, mas
impede que a pessoa desenvolva sintomas graves.
O médico-chefe reforçou o
apelo a aderência da vacinação
uma vez a vacina são seguras e
vão ajudar a reduzir o impacto
desta quarta vaga.
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A importância
da família
JORDÃO LUÍS
HONRAR pai e mãe é um dos ensinamentos bíblicos. Lembrei-me deste trecho porque no passado dia 25 celebramos o natal
com o nascimento de Jesus Cristo e para
muitos o dia da família em que as pessoas
se reúnem para confraternização. E nestas
reuniões familiares a figura do pai e mãe
costumam estar presentes.
Mas nem sempre é possível ter o pai
e mãe no dia da família não somente por
causa da distância e outros factores, como
a Covid-19, mas porque já não fazem parte do mundo dos vivos. Por isso, enquanto
os nossos pais estiverem vivos temos que
honrar a sua presença. Quantas vezes encontrámos pais e encarregados de educação a desabafarem com pessoas próximas
e até mesmo desconhecidas pelo facto de
serem rejeitados pelos filhos? Quantos pais
são rejeitados porque são acusados de prática de feitiçaria?
Pai e mãe de tudo fazem para manter
suas famílias, para trazer a vida ao mundo,
uma criança que mais tarde se torna adulta
e consequentemente ganha independência.
É na fase adulta onde começam as escolhas, os “defeitos” dos pais passam a ser
destacados, apesar de se tratar de atitudes
normais para o ser humano. Cada um de
nós tem algum defeito ou mania que pode
eprturbar o outro mas, quando estamos
chateados nem sequer conseguimos aproveitar os pontos positivos que o nosso compatriota tem.
Estes “defeitos” são potenciados sobre-

COSTUMO ouvir de meus compatriotas as
seguintes frases: “se alguém enviar-me um valor,
por engano, confesso que não vou devolver. Se for
para devolver, deve ser mediante um agradecimento monetário”, “é burro aquele que devolve
dinheiro que vai dar a sua conta. O que se deve
fazer é levantar imediatamente o dinheiro e dar
o melhor destino”, “as operadoras aconselham
a certificar-se dos números e nomes. Quem não
cumpre com os procedimentos, o problema é
dele. O dinheiro que cair na minha conta pertence-me”.
Estas são algumas frases que tenho acompanhado de meus compatriotas, para dizer
que caso alguém, por engano, envie dinheiro
para conta de pessoa desconhecida, não pestanejam em fazer uso, apesar de desconhecerem
a sua proveniência.
Estamos na quadra festiva, altura em que se
movimenta muito dinheiro por conta das compras que se fazem para este momento ímpar de
nossas vidas. Sendo assim, este é o momento
propício em que os cidadãos ao invés de fazerem
filas nos bancos, havendo possibilidade, fazem
transferências para o pagamento de vários serviços. Estas transacções são rápidas e seguras não
obstante requererem maior atenção. Pois, caso
haja alguma distracção o cidadão pode enviar o
dinheiro para um número errado e sem muitas
possibilidades de recuperar.
Admira-me o facto do ser humano, aquele
doptado de inteligência suficiente para distinguir o certo do errado, pensar somente em si e
na possibilidade de mudar o rumo da sua vida
com dinheiro alheio, ignorando o sofrimento do

seu compatriota. Este compatriota que provavelmente pode estar a socorrer alguém que pretende
usar o dinheiro, por hipótese, para aquisição de
medicamentos.
E o que mais aborrece é o facto da pessoa
que enviou o dinheiro por engano sempre fazer
questão de ligar para solicitar a devolução do
mesmo. Infelizmente, do outro lado da linha ou
não atende ou promete devolver no dia que tiver
dinheiro. O mesmo que dizer que é melhor não
aguardar pela devolução.
Diz a bíblia que o homem deve viver do ser
suor, tudo que não é adquirido de forma honesta
não é agradável e, na maior parte das vezes, dinheiro ilícito tem um fim desastroso que até pode
resultar em detenções por acusação de posse
indevida de valores, sobretudo quando a pessoa
demonstra que apenas quis se beneficiar da oportunidade.
Humildade e honestidade pede-se aos nossos
concidadãos. Os que transferem dinheiro não o
fazem porque o tem em demasia mas sim porque
querendo algum bem ou serviço devem proceder
ao seu pagamento. Pois, quando a pessoa que
recebeu indevidamente o valor rejeita retornar,
prejudica, sobremaneira, o seu semelhante e seus
compromissos consigo mesmo e com terceiros.
Custa-me acreditar que um compatriota pode
reunir força e coragem para se beneficiar daquilo
que não lhe pertence, que nem sequer trabalhou
para ter. Sendo assim, sou de opinião que as autoridades policiais devem ajudar aos cidadãos a
recuperar o valor fazendo seguimento dos casos.
Se calhar pode haver necessidade de intervenção de vários organismos de investigação
para corrigir este mal que está a lesar muitos
compatriotas.
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TONY GOMBE

tudo quando alguém chega a conclusão de
que a sua vida não está a correr de feição e,
por conta disso, o dedo acusador recai nos
pais. Será esta atitude correcta?
Cada um de nós é chamado a dar valor
a família. A família é a célula base da sociedade, ela é o espelho do que acontece no
dia a dia. Por isso, aprendamos a valorizar
o sentido de família. A família mantém a
estabilidade social, emocional, etc, porque
o ser humano é iminentemente social, não
vive sozinho.
Uma chamada de atenção vai para os
que pretendem constituir uma família.
Pois, ter um filho é responsabilidade. Nenhum filho deve crescer fora da família
pois os valores que a sociedade aceita são
cultivados na família.
Aprendamos a dar valor a cada feito
dos nossos pais, sabermos lidar com as
suas opiniões, suas diferenças, sobretudo
quando idosos. Pois, é nesta fase que mais
precisam de nós, precisam do nosso apoio,
sobretudo a nível emocional.
Temos que honrar os nossos pais porque consentiram sacrifícios para nos ver
crescer, para assegurar que não nos faltasse
pão na mesa.
Tenhamos em mente que aquilo que
fazemos hoje com os nossos pais merecerá resposta dos nossos filhos caso sejam
práticas hostis. Por isso, vale a pena educar dando bons exemplos para que sejam
replicados e efectivamente tenhamos uma
sociedade que todos nós almejamos, onde
reine muita paz, harmonia e amor entre os
irmãos.

Humildade e honestidade
precisam-se
ANTÓNIO LOURENÇO
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Por um mundo governado
por mulheres e homens
VAN DILSON HUMBERTO MUHORRO GUEZE
A EQUIDADE de género, na minha opinião, sempre foi bem
vinda e devia ser levada a sério pela sociedade. Mas parece
que está a ser mal interpretada por algumas pessoas ( principalmente mulheres) que já usam e abusam de novas leis aplicadas no mundo moderno e que favorecem o género feminino
para humilhar o homem.
Durante as primeiras horas do dia 26 do corrente mês, circulando por algumas ruelas ou becos, testemunhei um ataque
verbal de uma mulher a um homem (acredito eu que seja seu
parceiro). Em alguns momentos ela acabou utilizando a força
física contra ele e a vítima nem sequer teve reacção (pelo menos durante os cinco minutos que presenciei, pois nem quero
imaginar, embora já esteja “imaginando”, onde ou como foi
que aquela discussão terminou).
E o que mais me deixou preocupado é o facto de que
aquela mulher (com uma idade aproximada de 17 aos 20
anos) trazia em seu colo um bebé e mesmo isso não baixou
a sua euforia. Esta situação me fez recordar o caso que ocorreu a pouco menos de três semanas, em que dois agentes

da polícia abordaram uma cidadã e houve uma discussão
entre os três, ignorando-se o facto de estar uma criança no
colo da mulher. Critiquei bastante a atitude dos agentes, que
embora tudo indicasse que tinham razão, o fizeram de uma
forma não convencional. Do mesmo jeito, critiquei a atitude
da jovem do dia 26 que independentemente de ter razão ou
não de se sentir agastada com a sua vítima, o fez mesmo
sabendo que carregava em seu colo uma criança. Estes dois
episódios que envolveram mulheres com crianças ao colo
deixou-me indignado pelo facto de terem colocado em risco
a vida dos menores.
É daí que penso que as leis que favorecem a igualdade
de género devem ser interpretadas de forma equivocada por
algumas mulheres que desafiam os homens de “tu para tu” na
esperança de serem protegidas pela legislação. Mas, são tais
comportamentos de certa ala feminina que fazem com que
essas leis sejam pouco aplicadas. Pois, essas mulheres esquecem que grande parte dessas leis são aprovadas por homens,
pois eles tem sido a maioria em parlamentos. Entretanto, os
mesmos homens podem se sentir agastados por perceber que
estão aprovar leis que ao invés de favorecerem ambos os gé-

neros de forma equitativa, tendem a desfavorecer a eles próprios.
Chego a pensar que é a própria mulher que estimula o
comportamento “machista” do homem. Como é possível notar em vários casos, em que a mulher desrespeita o parceiro
quando este aufere um salário menor ao dela, ou pior, quando
o homem nem sequer trabalha. Existem igualmente situações
em que algumas mulheres criticam aos homens quando estes
ajudam-nas a fazer as tarefas domésticas. Outras mulheres
também que rejeitam homens que possuem o lado feminista,
e outras ainda vão mais longe tolerando agressões físicas dizendo que é a melhor forma do seu parceiro demonstrar amor
por elas. Para este último caso, acredito que seja por isso que
preferem parceiros com o corpo “sarado” e que frequentam
um ginásio em detrimento de homens magros que apenas tem
amor e respeito para as oferecer.
Contudo, apelo às mulheres para que sejam as primeiras a
colaborar para que haja igualdade de direitos entre os géneros
e possamos todos viver num mundo mais tranquilo e pacífico.
E por fim desejo a todos festas felizes e um próspero 2022
onde o homem e a mulher possam se unir numa só força.

A atenção que é requerida
aos pais e encarregados de educação
CELESTINO ANDRADE
ESTE é o período de férias para grande parte dos alunos, particularmente os do ensino primário e secundário. É, igualmente, o período em que as crianças têm mais liberdade para
brincar porque isentos de responsabilidades escolares. Porém, para os pais e encarregados de educação, deve ser um
período de maior vigilância.
Deve ser de maior vigilância porque, devido a liberdade, tenho observado que as crianças ficam fora de casa até
tarde, sobretudo adolescentes e jovens. E esta ausência prolongada deve ser motivo de vigilância porque há relatos de
envolvimento sexual que costuma resultar em gravidez, não
obstante a sensibilização sobre a vida sexual do adolescente
e jovens.
E os casos de gravidez muitas vezes são descobertos
quando inicia o ano lectivo pois, é nesse momento em que
aparecem os sinais como vómitos, alguns desejos fora do
normal, etc. Infelizmente, os pais só mais tarde é que desco-

brem que os seus educandos estão nessa situação e entram
em desespero.
Existem pessoas que gostam de fazer estória, particularmente na transição do ano, sendo que fazem planos para beber de forma excessiva, por exemplo, e nem sequer se lembrar dos seus actos. E enquanto convivem, sempre apostam
em fazer a transição junto de uma mulher, neste caso que
pode ser uma adolescente e jovem.
Por se tratar de uma celebração, chegam até a envolver-se sexualmente e sem protecção ao ponto de ficarem grávidas. Enquanto isso, os pais e encarregados de educação,
muito longe de pensar, julgam que os seus educandos estão
somente a conversar e refrescar uma vez que faz muito calor
nos últimos tempos, característica própria do verão.
É deste modo que os pais e encarregados de educação
são chamados a redobrar a vigilância no sentido de maior
controlo dos seus educandos e, acima de tudo privilegiar o
diálogo para evitar que caiam nesta tentação.
É desagradável para um pai e encarregado de educação
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assim como para o rapaz ou rapariga ter que interromper,
ainda que de forma momentânea, os seus sonhos para cuidar de um menor que nem sequer estavam preparados para
ter. E ter um filho exige responsabilidade. Há necessidade
de criar condições para que não lhe falte o mínimo para a
sobrevivência.
Deste modo, é preciso evitar que os adolescentes e jovens, que estão na fase própria de aventuras, não as tenham
de modo a evitar pesadelos, decepções, etc. Se gostamos de
nossos filhos, tenhamos a paciência de dialogar, de repreender, ainda que os outros reprovem o nosso comportamento
alegadamente por estarmos a ser excessivamente protectores.
Costuma-se dizer que a ocasião faz o ladrão. E os convívios, as festas, costumam fazer o ladrão. Nos últimos tempos o consumo de bebidas alcoólicas até afecta adolescentes
e jovens. E o álcool altera os reflexos, sendo que daí em
diante ganham ânimo para fazer aquilo que não conseguem
executar quando estão lúcidos.
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Restauração do mangal
será contínuo no país

A

S acções de restauração
do mangal irão para
além da meta do plantio, até próximo ano,
de cinco mil hectares, uma medida que surge
em resposta ao compromisso assumido por Moçambique junto das Nações
Unidas.
O dado foi há dias avançado por Márcia Nrepo,
bióloga do Instituto de Investigação Pesqueira (IIP).
Falando numa capacitação de jornalistas no
âmbito dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030 das Nações Unidas,
sobre conservação e utilização sustentável dos
oceanos, mares e recursos
marinhos, Nrepo disse que
a continuidade do plantio
do mangal é uma forma de
salvaguardar a existência
destes ecossistemas úteis
para a vida não só das
actuais gerações, como
também para as vindouras.
Ainda no contexto dos
desafios e pertinência da
preservação da floresta do
mangal, Márcia Nrepo falou da aposta em viveiros
nas zonas de restauração
como um dos meios encontrados pelo Ministério
do Mar, Águas Interiores e
Pescas para acelerar o repovoamento.
Tornar a acção mais
robusta, adianta a bióloga, passa por envolver mais
actores e apostar em parce-

Restauração no município da Matola, província de Maputo

rias com a academia para o
desenvolvimento de pesquisas, privilegiando sempre as comunidades.
Com a aposta no mangal, disse, reduz a vulnerabilidade das comunidades
costeiras e aumenta a sua
resiliência. “Este é o objectivo da estratégia do mangal aprovada pelo Governo
e uma das formas de cumprir com as metas para este
desiderato”, salienta.
Defendeu
igualmente que para além de criar
formas de sobrevivência,
alternativas ao abate é
fundamental o uso de uma
linguagem acessível para
convencer os intervenientes sobre os benefícios que

decorrem do não abate, na
relação com as comunidades onde as acções têm
lugar.
A estratégia de Gestão
do Mangal 2020-2024 tem
como propósito valorizar
as actividades que o país
vem levando a cabo no uso
sustentável destes ecossistemas, tendo como fim
trazer benefícios ambientais, sociais e económicos,
desse modo, construir uma
sociedade sã e verdadeiramente amiga do ambiente.
A capacidade do mangal absorver o carbono
existente na atmosfera é
10 vezes mais que a função
de uma floresta tropical.
Sob ponto de vista econó-

mico, dados indicam que
194 mil dólares americanos
é quanto vale um hectare
preservado, por ano.
Moçambique comprometeu-se perante as Nações Unidas a restaurar, até
2022, cinco mil hectares
de mangal, no âmbito do
cumprimento das metas
dos ODS, no seu número
13, relativo à preservação
de mares e oceanos.
Maputo assume a liderança das províncias do
país empenhadas na restauração da floresta do
mangal, com uma área
plantada de 770 hectares
contra a meta prevista de
plantar 330 hectares até
2022.
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Surto de gripe de aves mata
mais de cinco mil grous migratórios
UM surto de gripe de aves matou
pelo menos 5.200 grous migratórios em Israel e obrigou agricultores a abater centenas de
milhares de galinhas, enquanto
as autoridades tentam conter o
desastre de vida selvagem mais
mortífero do país.
A ministra de Protecção
Ambiental de Israel, Tamar Zandberg, classificou o fenómeno
como “o dano mais sério à vida
selvagem na história do país”.
De acordo com um investigador da Autoridade de Parques
e Natureza, em declarações à
agência Associated Press (AP), a
situação ainda não está controlada. “Muitas aves estão mortas no mar e é difícil retirá-las“,
afirmou.
O porta-voz do Parque Hula
Lake, Yaron Michaeli, onde a
população de grous está concentrada, disse que os trabalhadores
estão a remover as aves o mais
rápido que conseguem, receando que possam infectar outros

Desastre ambiental em Israel

animais.
Segundo o ministério da
agricultura, meio milhão de
galinhas estão a ser abatidas
naquela zona, para evitar que a
doença se espalhe.
Cerca de 500 mil grous passam por Israel todos os anos a

caminho de África e alguns ficam para trás. Este ano, estima-se que cerca de 30 mil permaneceram para passar o Inverno.
As autoridades acreditam
que os grous tenham sido infectados por aves mais pequenas
que tiveram contacto com as

contaminadas pelo surto.
De acordo com o gabinete
do primeiro-ministro, Naftali
Bennett, funcionários dos ministérios da aAgricultura, Ambiente e Saúde estão a monitorar
a situação e não há informação
sobre infecções em humanos.

A Terra está a girar cada vez mais rápido
O MOVIMENTO de rotação do
planeta Terra está cada vez mais
rápido nos últimos anos, afirmam cientistas do mundo inteiro que investigam as causas
do fenómeno.
A origem exacta da aceleração da rotação do planeta
ainda não foi descoberta, mas
pesquisas realizadas em anos
anteriores revelaram que o
aquecimento global pode estar
a influenciar.
Isso porque o derretimento
das geleiras pode interferir na
distribuição da massa do planeta, fazendo, assim, com que
a Terra gire mais rápido.

Para muitas pessoas, 2020 e
2021 foram anos que demoraram mais do que o normal para
transitar, por conta da pandemia da Covid-19 ter feito com
que ficassem mais tempo em
casa, e por isso as horas podem
ter parecido demorar mais a
passar.
Mas cientistas do mundo
inteiro estão a levantar informações que provam o contrário, inclusive, no ano passado
foi registado o dia mais curto
desde que essa medição começou a ser feita por relógios atómicos, que conseguem medir
até os milissegundos de um dia.

“A Terra está a girar mais
rápido agora do que em qualquer momento nos últimos 50
anos. É possível que um segundo bissexto negativo seja
necessário se a taxa de rotação do planeta aumentar ainda mais, contudo é cedo para
dizer se isso provavelmente
acontecerá”, destacou Peter
Whibberley, pesquisador do
Laboratório Nacional de Física
do Reino Unido, ao jornal britânico The Telegraph.
O dia 19 de Julho de 2020
foi o de menor duração desde
o início dos registos, dado que
a Terra terminou a sua rotação

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

1,4602 milissegundos a menos
do que os habituais 86.400 segundos, que equivalem às 24
horas.
O segundo bissexto negativo a que o cientista se refere,
explica que pela primeira vez
pode ser necessário que se anule um segundo inteiro do mundo por conta do planeta estar a
girar mais rápido.
Os especialistas avançam
que, a curto prazo, as pessoas
não sentirão de facto essa mudança, mas, caso seja realmente necessário mexer no tempo,
alguns sistemas podem sofrer
as consequências.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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As escolhas culturais de 2021
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PEMBA
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NAMPULA
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CHIMOIO

32 /21
BEIRA
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VILANKULO

Armando Artur

Paulina Chiziane

O

COLECTIVO de jornalistas do “Notícias”
elegeu a escritora Paulina Chiziane como
figura cultural do ano
2021, que hoje termina.
Pesou para esta escolha o
facto de Paulina Chiziane, a primeira romancista moçambicana,
ter conquistado, em Outubro, o
Prémio Camões, o mais importante galardão da língua portuguesa. Ao receber este prémio,
a autora de livros como “Baladas
de Amor ao Vento”, “Ventos do
Apocalipse” e “Niketche - Uma
história de poligamia” tornou-se na primeira escritora negra
e primeira africana a ganhar esta
distinção. Ao entregar o prémio,
o júri destacou a vasta produção e recepção crítica da obra
de Paulina Chiziane, bem como
o reconhecimento académico e
institucional da sua obra. O facto
de, nos seus livros, dar importância aos problemas da mulher
moçambicana e africana, bem
como a aproximação aos jovens,
nomeadamente na construção
de pontes entre a literatura e outras artes, foi uma das razões para
esta distinção. Fora disso, publicou este ano “A Voz do Cárcere”,
com o escritor e filósofo Dionísio
Bahule, e, do Brasil, viu o realizador Renan e a professora Eliana
Debus a levarem ao cinema o documentário em sua homenagem

“Paulina Chiziane: do mar que
nos separa à ponte que nos liga”.
Numa eleição geral, que incluiu as delegações provinciais,
os jornalistas do “Notícias” indicaram também o escritor Armando Artur como personalidade de honra, por ter arrecadado o
grande Prémio de Literatura José
Craveirinha, que é a mais prestigiada distinção literária moçambicana.
Com efeito, na fundamentação para a entrega do “Craveirinha” a Armando Artur,
destacou-se os seus 10 livros,
publicados entre 1986 e 2019 e o
facto de possuir obra traduzida
para línguas como inglês, francês, sueco e árabe, para além de
ainda propor-se, do ponto de
vista estético, a reinventar o ser
por via de linguagem e instaura
uma forma própria de escrever
poesia. O percurso literário e a
sua entrega em prol das causas
culturais, com destaque para a
literatura, cuja carreira ultrapassa 30 anos, foram fundamentais
para a entrega deste prémio a
Armando Artur. O artista celebrou os 35 anos de estrada com
a publicação de “Minhas Leituras e Outros Olhares” (ensaios)
e “Outras Noites, Outras Madrugas” (prosa poética), este último
também saiu na cidade portuguesa de Lisboa.
Armando Artur foi ainda alvo

INICC

de duas homenagens que não
passaram desapercebidas no Colóquio Armando Artur, curado
pelos escritores Eduardo Quive e
Amosse Mucavele, e na primeira Feira Internacional do Livro
de Quelimane, organizada pelo
município da capital da Zambézia, sua terra natal.
Foram ainda escolhidos a
académica, docente universitária e pesquisadora sócio-cultural Matilde Muocha e o Instituto
Nacional das Indústrias Culturais
e Criativas (INICC), liderado por
Ivan Bonde, pelo seu trabalho
em prol do debate, entendimento e afirmação da questão das
indústrias culturais e economia
criativa em Moçambique.
Uma das mais activas e promotoras das indústrias culturais e criativas, área da qual é
especialista, Matilde Muocha é
directora-geral adjunta do Instituto Superior de Artes e Cultura
(ISARC) e gestora de cultura e
criatividade para o desenvolvimento.
Ao longo deste ano realizou
conferências, seminários, oficinas e formações sobre indústrias
culturais e economia criativa,
para além de ter feito o acompanhamento de dissertações
sobre esta matéria, aumentando
o leque de conteúdos científicos sobre o assunto, mas numa
perspectiva nacional. O livro
“Indústrias Culturais - O que são
e como são”, lançado este ano e
que tem o seu prefácio, constitui
uma das inúmeras acções desta
académica, que igualmente promove acesos debates nas plataformas digitais.
Por seu turno, o INICC foi de
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Matilde Muocha

encontro com a sua missão primordial, que é, dentre outras,
promover, o fomento de projectos, legislação e estudos conducentes ao impulsionamento das
indústrias culturais e criativas,
bem como incentivar o sector
privado na criação de emprego
e geração de renda neste sector.
Por exemplo, pela primeira
vez, o INICC entregou este ano
as primeiras verbas do concurso
para o Apoio e Financiamento à
Actividade Audiovisual e Cinematográfica (Fundo do Cinema),
aos cineastas Licínio Azevedo,
para o produzir o filme “Nhinguitimo”, uma adaptação de um
conto com o mesmo nome do livro “Nós Matamos o Cão-Tinhoso”, do escritor Luís Bernardo
Honwana, cujo lançamento da
curta-metragem de 20 minutos
a preto e branco, foi honrado
pela presença do Presidente da
República, Filipe Nyusi. Também
ganharam este concurso os cineastas Gabriel Mondlane, com
“Palma Penosa”; Elísio Bojane,
com “Marcas do Terrorismo”; e
José Augusto (Zegó), com “Ungulani Ba Ka Khosa”.
O INICC dinamizou mercados culturais, bem como lançou
o concurso para financiamento
da actividade audiovisual e cinematográfica.
A capacitação e formação de
fazedores das artes e cultura em
gestão, marketing e direitos autorais em todo o país e a participação no Fórum de Negócios da
SADC com vista a potenciar o in-

tercâmbio entre artistas da região
foi outra actividade levada a cabo
pelo INICC, à par das campanhas
de registo grátis de obras artísticas, literárias e científicas e assinalada o Dia do Criador da SADC.
No domínio da legislação, foi
ratificado o Tratado de Marraquexe, instrumento vital para as
pessoas portadoras de deficiência
visual e outras no que ao acesso
às obras diz respeito, bem como
assinado o Protocolo de Kampala
sobre Direitos de Autor e iniciado
o processo de digitalização do espólio filmíco que narra a epopeia
da construção de Moçambique
independente.
Esta instituição participou
em diversas conferências nacionais e internacionais, representando Moçambique em
importantes fóruns nos quais se
reflectia sobre questões relacionadas com os direitos do autor e
direitos conexos, legislação atinente a estas e outras matérias.

MENÇÃO HONROSA
AO CLUBE DE LEITURA
DE ANGOCHE
O movimento cultural do
ano prestes a findar, para a Redacção do jornal “Notícias”, é
o Clube de Leitura de Angoche
(CLA), sediado no distrito com
o mesmo nome, na província de
Nampula.
Em 2021, o movimento liderado pelo poeta Lino Mukurruza,
num incansável exercício de ac-

tivismo literário, transformou o
distrito de Angoche numa das
principais capitais do livro no
país através de encontros inovadores. Quando uns discutem
a necessidade de levar o livro e
outras artes para zonas rurais, o
CLA saiu da teoria para a prática
e levou os principais livros e autores do país para esta zona, sem
ignorar autores jovens.
O Clube de Leitura ganhou
ainda um espaço de partilha de
leituras na Rádio Moçambique,
abriu uma biblioteca pública
com muitos títulos advindos de
uma campanha de angariação
dos mesmos, deu exemplo de
como iniciativas de género podem acontecer nas zonas rurais
em que o livro constitui uma
grande novidade.
Realizou ainda feiras de livros e através dela fez com que
escritores entrassem em contacto com os pequenos leitores
e aspirantes escritores. Lino
Mukurruza, a figura por detrás
de tudo isto, sempre fez a questão de falar como um embaixador das letras do distrito de
Angoche, como se viu aquando
da realização, na Zambézia, da
primeira Feira do Livro de Quelimane. Partilhou o sonho de
influenciar outros activistas a
seguirem o mesmo caminho e o
“Notícias” espera que assim seja.

Primeira Secção Cível

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9.ª Secção (Comercial)

Anúncio de Adjudicação

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório deste Tribunal correm éditos de 10
(dez) dias, a contar da afixação deste edital, citando os réus Ismael Narcy
Transportes,com sede na cidade da Matola, bairro Tchumene e contactável
pelo n.º 84-2969888, Tecnasol FGE - Fundações e Geotecnia, S.A. e Elevo Moçambique, com sede na cidade de Maputo, Av. Marginal, Edifício Zen,
n.º 4895, 2.º andar esquerdo, actualmente em parte incerta, para, no prazo
legal de 20 (vinte) dias, findos os éditos, contestarem, querendo, os Autos
de Acção Declarativa de Condenação com Processo Ordinário, sob o n.º
39/21/C, que por este Tribunal lhes move a autora P e F Transportes, pelos
fundamentos constantes na petição inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição neste Cartório, onde poderá ser solicitado em qualquer
dia útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhes de que
a falta de contestação, importa o prosseguimento dos autos até final à sua
revelia, nos termos conjugados dos artigos 480º, 483º e 484º, n.º 1, alínea a)
todos do C.P. Civil.
Mais notifica-se os réus para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir mandatário judicial na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar domicílio
no qual irão receber as notificações, considerando se estas feitas com entrada dos autos no Cartório, nos termos do artigo 255º, n.º 1, do C.P. Civil.
Matola, aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e
um
O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

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.

(Ilegível)
403
13338

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

Autoridade Competente

Verifiquei
O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

Adjudicação Ajuste Directo Nº 19/A.D/
B.M/R.A/SPST/2021, Contratação
para execução de Fornecimento de
45.067,06 Litros de Diesel

XAI-XAI

29 /25
MAPUTO

28 /24
MARÉS
PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respectivamente

O Oficial de Justiça
Diogo Luís Daniel
(Ajudante de Escrivão de Direito
de 1.ª)
448

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

“A vida é como a água, nunca esquece o
seu caminho”.
- Paulina Chiziane, escritora moçambicana
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 HINO NACIONAL

13:00 JORNAL DA TARDE

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

14:00 TOP FRESH

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
08:00 DESENHOS ANIMADOS:
CÓDIGO DO PUZZLE - O
COELHO DE PELÚCIA
EPISÓDIO 27
08:15 TELENOVELA: “HINO À
ALEGRIA”
CAPÍTULO
24/42

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

PUBLICIDADE

INHAMBANE
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09:05 RODA VIVA - ESPECIAL FIM
DE ANO (ZAMBÉZIA)
GRAVADO
09:30 A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO”
DIRECTO
- XAI-XAI

15:05 JUNTOS À TARDE
GRAVADO
16:00 NOTÍCIAS
16:05 ENCONTROS DA MALTA
GRAVADO
17:00 JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO
17:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM ALICE BERNS
- “YOGA”
18:00 PRIMEIRA PAGINA
GRAVADO
19:00 JORNAL DE DESPORTO
GRAVADO
19:50 PUBLICIDADE

10:00 NOTÍCIAS
10:05 TUDO ÀS 10
1ª PARTE

15:00 NOTÍCIAS

DIRECTO –

20:00 TELEJORNAL

DIRECTO

21:00 ESPECIAL FIM DE ANO
TVM
DIRECTO

11:00 NOTÍCIAS
DIRECTO –

23:30 ESPECIAL FIM DE ANO
SIMULTÂNEO COM OS
PALOP
DIRECTO

12:05 QUINTA A NOITE:
ANÁLISE DO ANO POLITIREPETIÇÃO
CO 2021

03:30 ESPECTÁCULO MUSICAL:
MATIAS DAMÁSIO

11:05 TUDO ÀS 10
2ª PARTE
12:00 NOTÍCIAS

05:40 HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
02:00- À MULHER
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS
08:15- CONVERSA COM DJS,
GESTORA DE DISCOTECA E APRESENTADOR DE
TELEVISÃO
09:10- EMISSÃO ESPECIAL ALUSIVA À PASSAGEM DE
ANO
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- RETROSPECTIVA 2021
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:10- EMISSÃO ESPECIAL ALUSIVA À PASSAGEM DE
ANO
16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA
16:15- VERÃO
18:10- UMA DATA NA HISTORIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.30- INDUSTRIA EXTRACTIVA
18:55- UMA HISTORIA PARA TI
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLOGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- RETROSPECTIVA CULTURAL
21: 10- Á FESTA DE TRANSIÇÃO
A PASSAGEM DE ANO
23:50- CONTAGEM REGRESSIVA

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

Acesse: NECROLOGIA
https://t.me/Novojornal
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MATIAS ISAC
MUGABE

DR. JOSÉ
GAMITO

(Agradecimento)

FALECEU

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 Eugênia 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 Zoé, noras Sidra e Núria, genros Sérgio e
Fran agradecem a todos os familiares, amigos,
vizinhos, colegas, à Igreja Metodista Unida, paróquia da Malhangalene, aos médicos e a todo o
pessoal da enfermaria onde ele esteve internado
e a todos os que participaram de forma directa ou
indirecta no conforto dos nossos corações neste
momento difícil em nossas vidas. Paz à sua alma,
nosso papá.

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

FLORA ARRONE
FALECEU

O Conselho de Administração e colaboradores da Moçambique Companhia de Seguros comunicam com profunda
dor e consternação o falecimento do Sr. Dr. JOSÉ GAMITO, pai
do Sr. Dr. Hermenegildo Gamito,
sócio-fundador e primeiro presidente da Companhia, cujo funeral se realizou no dia 29/12/2021.
que Deus lhe conceda eterno
descanso.
12057

12006

FIÚZA JOSÉ PEDRO
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

EDUARDO MOISÉS TEMBE
FALECEU
É com profunda dor e consternação que a turma PBL-2010
(Bons Juristas) da Faculdade de Direito-UEM comunica o
desaparecimento físico do seu colega Dr. EDUARDO MOISÉS TEMBE, ocorrido no dia 25/12/2021, vítima de acidente
de viação, cujas cerimónias fúnebres se realizaram no dia
28/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, em Maputo. À família enlutada as
mais sentidas condolências. Que o Pai celestial lhe conceda eterno descanso.
3324

13345

CARLOS
AFONSO PEDRO
FALECEU
Abdul Naguibo, António Barros,
Arlindo Mustafa e Rui Barata comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento do
seu amigo CARLOS AFONSO PEDRO, ocorrido em
Maputo, cuja cerimónia fúnebre se realizou no dia
29/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, em Maputo.
À França e ao Danilo, os nossos mais profundos
sentimentos de pesar, pedindo a Deus que vos
console e dê forças para suportar esta inesperada
perda. Paz à sua alma.
13342

VICTOR PIRES
BORGES
FALECEU

FIÚZA JOSÉ PEDRO

FALECEU

O Conselho de Administração,
Direcção Geral e funcionários do
Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS) em geral comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento da
senhora FLORA ARRONE, mãe da senhora Rosália
Artur Enosse, funcionária deste instituto, ocorrido
na quarta-feira, dia 29/12/2021, cujo funeral se realiza
hoje, dia 31/12/2021, às 10.30 horas no Cemitério
de Michafutene, cidade de Maputo, antecedido do
velório na capela do Hospital Central de Maputo,
pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

FALECEU
Sua esposa Margarida José Paula
Santos Pedro, filho Fiúza Júnior, mãe,
irmãos, sogra, cunhadas, primos, sobrinhos, netos e demais familiares
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido
FIÚZA JOSÉ PEDRO, ocorrido no dia 28/12/2021, no Hospital Privado de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se
realizou no dia 29/12/2021, no Cemitério de Michafutene.
A família agradece a todos os amigos, colegas, vizinhos,
irmãos de fé, aos médicos e todo o pessoal de enfermaria
onde esteve internado, e ainda a todos os que de forma
directa ou indirecta ampararam os nossos corações neste
momento tão difícil em nossas vidas. Paz à sua alma e que
Deus lhe conceda eterno descanso.
13335
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Seu irmão Carlos Borges e
amigo Inssa Monjane comunicam o falecimento do seu ente querido VICTOR PIRES
BORGES, ocorrido no dia 13/12/2021, no
HCM, cujo funeral se realizou no crematório hindu do Cemitério de Lhanguene,
no dia 18/12/2021, às 9.00 horas. Paz à
sua alma.
13223

INÁCIO ANTÓNIO
FALECEU
A Direcção da Rede Viária de Moçambique S.A. comunica com profunda dor e
consternação o falecimento do Sr. INÁCIO
ANTÓNIO, pai da colaboradora Adelaide
António, Portageira afecta à Portagem de
Nhamatanda, ocorrido no dia 26/12/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 28/12/2021, pelas 14.00 horas, no
Cemitério de Munhonha, em Mafambisse. À
família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

LEMBR

13349

ETE

Já renovou a sua
Subscrição dos
jornais?

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

Faça a sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório
Termos e condições aplicavéis
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

De acordo com no 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação do Concurso.

1

Nº da
Estrada

Descrição

R 763

Namaua

Extensão
(Km)

Nangade

74

Devisy Construções

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

58.578.154,61
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E
TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

Pemba, aos 28 de Dezembro de 2021
343

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE LÚCIA
AGOSTINHO TOMBO

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

Objecto do
concurso

Garantia
provisória

Data e hora de abertura
das propostas

Data e Hora de submissão
da proposta

Custo do documento
do concurso

03/CT/
UGEA/22
Público

Material de
escritório

1,500,000.00MT

Data: 18/1/2022
Abertura:
10.45 horas

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.

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

5.

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

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e sete de Dezembro de
dois mil e vinte e um, exarada de
folhas noventa e cinco a noventa
e seis, do livro de notas para
escrituras diversas número
trezentos sessenta e dois,
traço B, do Segundo Cartório
Notarial de Maputo, perante
mim EDUARDO CHARLES
LUNABO,
Conservador
e
Notário Superior em exercício
no referido Cartório, foi
celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de LÚCIA AGOSTINHO
TOMBO, de setenta e dois anos
de idade, no estado de solteira,
natural de Chinde, com última
residência habitual no Bairro
de Bobole, filho de Agostinho
Tombo e de Daloina Tombo.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última
vontade, deixou como único
e universal herdeiro de todos
seus bens, seu filho Baião
Marques Marrove, solteiro,
maior, natural de Maputo.
Que segundo a lei não há quem
com ele possa concorrer a esta
sucessão que da herança fazem
parte bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.
Está conforme
Maputo, aos 28 de Dezembro
de 2021
O Notário
(Ilegível)
13333

República de Moçambique

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE NAMPULA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alíneo d) do n˚ 3 do artigo 33 conjugado com o n˚ 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos do concursos abaixo indicados:
N° de
Ordem

Nome do Concorrente

Objecto Do Concurso

Valor de Adjudicação
Incluindo IVA

Ajuste Directo
AD/011/2021

nº 58D000141/ InterGrep, Lda – Construção Civil e Reabilitação do CICOV (Centro de Internamento da
Obras Públicas
Covid-19) da Cidade de Nampula.

3.475.000,00MT

Ajuste Directo
AD/007/2021

Aquisição de Utensílios Domésticos para os CICOV’s
nº 58D000141/ Polo Azul – Prestação de Serviços
(Centros de Internamento da Covid-19, das Cidades de
Sociedade Unipessoal, Lda
Nampula e Nacala-Porto.

357.083,61MT

Contratação de Serviços de Catering (Fornecimento de
Refeições), Aluguer de Salas para Actividades de Formação,
Seminários, Conferências e Reuniões.

4.460.000,00MT

Ajuste Directo
AD/012/2021

nº 58D000141/

Catering e Serviços

Concurso Limitado nº 58D000141/
ML-Organizações, EI
CL/008/2021

VENDE-SE

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.

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.
13228

Aluguer de Viaturas para a Implementação de Programas
de Fortalecimento de Cuidados e Campanhas de Saúde

TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA PROVÍNCIA DE GAZA
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

11.ª Secção Cível

Extracto

ANÚNCIO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE PEDRO JOÃO MAIBAZE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

Valor da Proposta
IVA incluso
(MT)

Empreiteiro

VENDE-SE

13194

CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 16/ MR - ASFT/ANE – CD/ 312.1 / 2021
Objecto: Empreitada para obras de manutenção de rotina de estradas revestidas

No
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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DOUTOR DAVID WILSON
MACUHA, JUIZ DE DIREITO DA
DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO
CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL
DA PROVÍNCIA DE MAPUTO MATOLA

Faz saber que pela 11.ª Secção
Cível deste Tribunal correm
éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da 2.ª e última publicação
deste
anúncio,
citando
o
executado Francisco Miguel
Bata, com último domicílio no
bairro da Zona Verde, Q. 11, casa
n.º 98, agora em parte incerta,
para, no prazo de 10 (dez) dias,
finda a dilação, deduzir oposição,
nos termos do artigo 933º, n.º
2 do CPC, na forma de Acção
Executiva
Para
Prestação
de Facto, registada com o
número 16/21/I-Ex, em que é
exequente Laurinda Armando
Savanguana, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, cujo
duplicado da mesma se encontra
à disposição neste Cartório,
onde poderá ser solicitado em
qualquer dia útil dentro das
horas normais de expediente.
Advertindo-se-lhe de que a falta
de contestação, seguirão os autos
até final à sua revelia.
Matola, aos vinte de Dezembro
de dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
(Ilegível)
Verifiquei
O Juiz de Direito
(Ilegível)

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 MARIA DOS ANJOS
CAVAJE
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e três de Dezembro
de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas vinte e
cinco a vinte e seis, 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 Maria dos Anjos
Cavaje, de oitenta anos de
idade, no estado de viúva,
que era de nacionalidade
moçambicana, com última
residência habitual na MatolaRio, filha de Adelaide.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última.
Deixando como únicos e
universais
herdeiros
de
todos seus bens, seus filhos:
Arnaldo Soares Mendes,
Lídia Soares Mendes, Sónia
Soares Mendes, António
Soares Mendes, Paulo Sérgio
Soares Mendes, solteiros,
maiores, Bela Maria Soares
Mendes, divorciada, naturais
de Lourenço Marques, e
Elisabete Amélia Cossa,
solteira, maior, natural de
Maputo.
Que segundo a lei, não
há quem com eles possa
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte
bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.
Está conforme

O Notário
(Ilegível)
13322

Nampula, aos 28 de Dezembro de 2021
A RAQ
___________________________
(Ilegível)

Está Conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 29 de
Dezembro de 2021
O Notário
(Ilegível)
268

13341

Maputo, aos 28 de Dezembro
de 2021

1.417.500,00MT

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura do dia vinte e oito
do mês de Dezembro do ano dois mil
e vinte e um, lavrada de folhas trinta
e quatro a trinta e cinco, 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
PEDRO JOÃO MAIBAZE, ocorrido no
dia oito de Outubro de dois mil e vinte
e um, na altura com quarenta anos de
idade, no estado civil que era solteiro, de
nacionalidade moçambicana, natural de
Chókwè, filho de João Johane Maibaze e
de Minquiel Pedro Pinto Mulungo.
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, a senhora Lina Alberto
Machava e seus filhos: Suneila Pedro
Maibaze, Clayton Pedro Maibaze e
Hugo Pedro Maibaze, solteiros, naturais
e residentes na cidade de Chókwè.
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.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA
E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE ALFREDO NELSON
MABOMBO
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de quinze de
Dezembro de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas um a folhas três,
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 Alfredo Nelson Mabombo,
de oitenta e cinco anos de idade,
no estado civil que era casado com
Catarina da Conceição Correia, sob o
regime de comunhão geral de bens,
natural de Maputo, filho de Nelson
Pedro Mabombo e de Teresa Tomás,
com última residência no Bairro da
Matola “A”, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento
ou qualquer outra disposição de
última vontade.
Deixou como únicos e universais
herdeiros dos seus bens, seus filhos:
Nelson Alfredo Mabombo, solteiro,
maior, natural de Maputo e residente
no Bairro Tchumene dois, Matola,
Sérgio Alfredo Mabombo, casado
com Gertrudes Sandra Gamache
Nhantumbo, natural de Maputo
e residente no Bairro Fomento,
Matola, Alfredo Pedro Mabombo,
solteiro, maior, natural da Matola e
residente no Bairro da Matola-Rio,
Boane, Eduardo Alfredo Mabombo,
solteiro, maior, natural da Matola e
residente no Bairro Chinonanquila,
Boane e cônjuge Catarina da
Conceição Correia, viúva, natural
da cidade de Maputo e residente no
Bairro da Matola “D”, 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.
Está conforme
Matola, aos 16 de Dezembro de
2021
O Notário
(Ilegível)

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO
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Olimpíadas de Tóquio
de incerteza à realidade

Jogos Olímpicos de Tóquio realizaram-se sem público

O

ANO que hoje chega
ao fim começou com
muitas dúvidas sobre
se os campeonatos e
eventos desportivos
adiados em 2020 devido à pandemia da Covid-19 seriam mais
uma vez cancelados ou realizados sem público. O maior
exemplo foi a Olimpíada de
Tóquio-2020, que, após muitos
protestos e incertezas, foi realizada em Agosto de 2021, sem
assistência.

MOTSEPE ELEITO
PRESIDENTE DA CAF
Em Março, Patrice Motsepe
foi eleito Presidente da Confederação Africana de Futebol
(CAF), na capital marroquina, Rabat.
Motsepe, de 59 anos, era
o único candidato à sucessão
do malgaxe Ahmad Ahmad,
suspenso das suas funções em
2019 por “questões governativas” após uma série de ilícitos, incluindo a “distribuição
de presentes” e “desfalque”,
segundo Comissão de Ética da
Federação Internacional de Futebol (FIFA).
Três outros candidatos
que se havia apresentado para
concorrer à presidência da
CAF acabaram desistindo da
corrida nas vésperas da votação, o que abriu caminho para
o magnata sul-africano chegar
à liderança do organismo máximo do futebol africano.
Eleito para o período 20212025, o sul-africano disse que
é uma grande honra chegar ao
cargo de presidente da organização e apelou à união.
CHELSEA FICA
COM A “CHAMPIONS”
Depois de um longo inverno pandémico na Europa, em

29 de Maio, realizou-se a final
da Liga dos Campeões 20202021. Na final estiveram frente-a-frente dois clubes ingleses,
Manchester City e Chelsea,
sendo a terceira final 100% britânica. A competição foi ganha
pelo Chelsea que venceu o City
de Guardiola, por 1-0.
DJOKOVIC CAMPEÃO
DO ROLAND GARROS
Em Junho a final ficou entre o veterano sérvio Novak
Djokovic e o jovem talento grego Stefanos Tsitsipas, em sua
primeira final neste torneio.
Rafael Nadal ficou de fora desta
vez, pois havia perdido a semifinal para Djokovic.
Em 13 de Junho, Djokovic
conquistou, enfim, o seu segundo título de Roland Garros
frente a Tsitsipas, numa emocionante final em cinco sets.
Esta que foi a 28ª final de Grand
Slam do sérvio.
Ainda em Junho tivemos a
largada da 108ª edição da Volta
da França, a mais famosa prova ciclística de rua do mundo.
A saída este ano foi de Brest, na
região da Bretanha. A competição terminou em Paris, em Julho, e foi vencida pelo esloveno
Tadej Pogačar.
AL ALHY DEZ
VEZES COROADO
Em Julho, os egípcios do
Al-Ahly reforçaram o estatuto
de maior potência do futebol
africano, ao conquistarem pela
décima vez a Liga dos Campeões do continente, com um
triunfo por 3-0 face ao Kaizer
Chiefs, da África do Sul.
O Al-Ahly já tinha arrebatado a prova em nove ocasiões, em 1982, 1987, 2001,
2005, 2006, 2008, 2012, 2013 e
2020. O Al Alhy acabou mesmo

realizou-se a Copa América, competição disputado sob
fortes protestos por ter se realizado no Brasil, na altura o segundo país mais afectado pela
Covid-19, depois dos Estados
Unidos. A verdade é que a prova chegou mesmo a acontecer
e foi de festa para Argentina ,
que na final ganhou o Brasil, no
Maracana. O golo de Di Maria
derrubou o jejum argentino de
28 anos sem títulos e impediu o
bicampeonato do Brasil. Messi
foi eleito o melhor jogador da
Copa América.

por fechar o ano em grande ao
conquistar a Supertaça africana
com uma vitória sobre o Raja
Casablana nos penaltes (6-5).
ITÁLIA SAGRA-SE
CAMPEÃ EUROPEIA
Ainda em Julho, mais precisamente no dia 11, a Itália arrecadou o troféu com uma vitória na final sobre a Inglaterra
nos penaltes por 3-2, após um
empate a um golo no final do
tempo regulamentar e prolongamento.
A edição 2020 do Euro assinalou os 60 anos da criação do

medalhas, mas estavam atrás
da China no total de ouros até
o último dia do mega evento.
Todavia, títulos no ciclismo,
básquete e vólei feminino fizeram com que passasse para
a frente por uma diferença de
apenas uma medalha de ouro.
Foi a terceira vez na história dos jogos que um país lidera o quadro de medalhas pela
diferença mínima de apenas
uma medalha. A última vez
que isso aconteceu foi em
1912, quando os EUA ficaram
na frente da Suécia.
As conquistas do último
dia elevaram os EUA a 39 ouros, contra 38 da China, que
ainda poderia empatar com
o boxe feminino. Todavia, Li
Qian foi superada pela britânica Lauren Price na categoria até 75kg e ficou com a
prata. Os americanos ainda
poderiam chegar a 40 ouros,
mas o peso super-pesado Richard Torrez Jr perdeu a final
no boxe. No quadro geral, foram 113 medalhas americanas,
contando 41 pratas e 33 bronzes.
MESSI VENCE
SÉTIMA BOLA
Ainda em Agosto, tivemos
a surpresa de que o craque argentino Lionel Messi deixaria
o Barça e viria jogar no Paris
Saint-Germain, levando os
parisienses à loucura. Foram
pelo menos três dias de aglomeração em frente à sede do
clube e também do hotel onde
a família Messi ficou hospeda-

Itália arrecadou o Euro-2021

RONALDO REGRESSA
AO MAN.UNITED
Em finais de Agosto , Cristiano Ronaldo , já com 36 anos,
regressou ao Manchester United, clube que o colocou na ribalta do futebol, onde ganhou
os primeiros grandes troféus da
carreira, inclusive a primeira

Bola de Ouro.
O português, que tinha
chegado aos “red devils” em
2003 proveniente do Sporting,
rumou depois ao Real Madrid,
clube no qual alinhou durante
quase uma década, entre 2009
e 2018, alcançando quatro
“Champions”, três “Mundiais”

de Clubes, dois campeonatos,
duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.
Seguiu-se a experiência
na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos,
uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

Argentina bateu o Brasil na final

Messi eleito Melhor Jogador do Mundo

AVISO

O sul-africano, Patrice Motsepe, assumiu a presidência da CAF

FINALMENTE TÓQUIO!
Em Agosto, finalmente
aconteceram os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio,
que haviam sido adiados por
causa da eclosão da pandemia
em todo o mundo. Pela 18ª vez
na história das olimpíadas e
pela terceira edição seguida,
os Estados Unidos terminam
o evento como líder do quadro de medalhas. Os americanos tinham um maior total de

evento, mas foi adiada por um
ano por causa da pandemia.
A competição marcou ainda a
reabertura dos estádios europeus ao público, com no mínimo 25% da capacidade, apesar
de os números da vacinação e
recuo da doença ainda não serem ideais na Europa.
ARGENTINA VENCE
COPA AMÉRICA
Um mês depois, em Julho,

da.
“Tenho a mesma alegria e
a mesma vontade de ganhar
de quando eu era criança”,
disse Messi na conferência de
imprensa na sede do PSG, depois de ter jogado durante 21
anos no Barcelona. A ida do
craque para Paris gerou uma
expectativa enorme nos seus
fãs e nos adeptos do clube, e a
imprensa francesa apelidou a
“febre” de “Messimania”.

PUBLICIDADE

Avisa-se a todos os sócios da Sociedade Comercial por Quotas (CC Br
25 de Junho) a se dirigirem à sua sede, na rua São Pedro n.º 488, a fim
de tratar de assunto do seu interesse, devendo ser portador do cartão
de sócio e cópia do BI, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, com efeito a
partir de 3 de Janeiro de 2022, das 9.00 horas às 15.00 horas.
13219

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ANÚNCIO
Delegação Provincial de Maputo

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
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:

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)

1. As cartas deverão ser entregues 30 minutos antes da hora e data marcadas, na
Direcção acima indicada, sita na Av. Mário Esteves Coluna nº 105, Cidade de Matola.
2. As demais condições, constam dos Editais afixados nesta mesma Instituição e na
Direcção Provincial de Economia e Finanças de Maputo (DPEFM).

Matola, aos 28 de Dezembro de 2021
UGEA
Rua Major Curado, n.º 380 • Tel: 21 724672/82 3051539 • Fax 21 724672 • Matola

VENDA DE BENS
Comunica-se aos interessados que serão aceites propostas em cartas fechadas dirigidas
ao Presidente da Comissão de Avaliação de Bens Abatidos, para compra dos mesmos,
que poderão ser vistos na Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Maputo,
nas horas normais do expediente a partir do dia 31 de Dezembro 2021.
A abertura das propostas está marcada para às 10.00 horas do dia 7 de Janeiro de
2022 na Instituição acima sublinhada, local onde se encontram os referidos bens.

11982

Matola, aos 31 de Dezembro de 2021
O Director Provincial
(Ilegível)

Acesse: https://t.me/Novojornal

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

FUTEBOL DE PRAIA

Qualificação
ao “Mundial”
encheu-nos de orgulho
ACONTECIMENTO

Geny Catamo estreia-se
pelo Sporting

DE 2021

N

UM ano em que o
desporto
nacional
também não escapou
aos
condicionalismos impostos pela
Covid-19, houve mesmo assim motivo para uma grande celebração com o inédito apuramento da Selecção
Nacional de Futebol de Praia
para o “Mundial” , realizado
na Rússia, em Agosto último,

após ter se sagrado vice-campeão africano, em Maio, no
Senegal, outro momento não
menos marcante, num ano
verdadeiramente brilhante
para a modalidade.
Para os jornalistas do “Notícias” este foi o acontecimento que mais se destacou
no ano que hoje termina, ou
não tivesse a equipa nacional marcado presença pela

primeira vez no grupo das 16
melhores nações do mundo.
Apesar de não ter conseguido cumprir aquela que era a
meta principal, ir além da fase
de grupos, teve uma prestação positiva, tendo ganho um dos três jogos, frente
aos Emirados Árabes Unidos
(4-2) e dado muito trabalho
à conceituada campeã europeia, Espanha, mau grado o

desaire (8-4). Foi granjeando
o respeito de todas as selecções que os “Guerreiros” da
praia deixaram a Rússia, sendo que muitas delas nunca
sequer tinham ouvido falar de
Moçambique, o que é completamente percetível, se se
atender que era até então um
país desconhecido entre os
gigantes do futebol de praia.
Num ano em que não

houve muitos mais motivos
para o povo moçambicano
celebrar no desporto, a Selecção Nacional de Futebol
de Praia acabou sendo uma
espécie de “balão de oxigénio”, na medida em que para
além de ter marcado presença
pela primeira num Campeonato do Mundo, tinha antes
garantido pela primeira vez
presença no CAN, ao eliminar as Comores e conforme foi
referido ter conquistado o título de vice-campeão. Como
se não bastasse iria fechar o
ano em grande estilo com a
conquista da Taça COSAFA,
em Novembro, em Durban,
África do Sul, ao vencer na final a Tanzania, por 3-1. Nunca
antes na história do desporto
nacional esta modalidade, até
então muito pouco falada, tinha colocado o nome de Moçambique no ponto mais alto
da África Austral. Os futebolistas de “pés descalços” colocaram em sentido selecções
como Comores e Seychelles,
que outrora vinham sendo
superiores. Aliás, no caso do
futebol de praia tratou-se de
uma estreia absoluta a erguer
um troféu, uma vez que em
2015, num torneio também da
COSAFA, tinha caído logo na
primeira fase.
Portanto, foram motivos
mais do que suficientes para
os “guerreiros da praia” serem
vistos como os heróis do desporto nacional em 2021.

Inácio Soares novo
treinador da ABB
INÁCIO Soares é o novo treinador principal
da Associação Black Bulls (ABB), em substituição do compatriota português Hélder
Duarte, transferido recentemente para o
Famalicão.
Em contacto com a nossa Reportagem,
Dino Dulá, director desportivo dos campeões nacionais, explicou que a preferência
pelo antigo adjunto de Hélder Duarte prende-se com o conhecimento do projecto do
clube.
“O mister Inácio conhece o projecto da
ABB desde a sua concepção e esteve ligado
a todas as fases que nos levaram a ganhar o
Moçambola. Sendo ele a ocupar o cargo de

treinador principal, falta arranjar alguém
que possa fazer o trabalho que era dele” ,
disse Dino Dulá.
A ABB vai abrir as suas “oficinas” no dia
15 de Janeiro visando a temporada de 2022.
Na nova época, oficialmente aberta a 1 de
Dezembro último, para além de defender
o título de campeão nacional, a ABB estará
engajada, a partir do próximo mês de Agosto, nas eliminatórias de acesso à fase de
grupos da Liga dos Campeões Africanos da
temporada 2022/2023. Internamente, terá
ainda que disputar a Taça de Moçambique,
para além de provas de pequena montra do
calendário desportivo nacional.

Assim, os corredores Albertino
Mamba e Madalena Quizito já não
participarão na São Silvestre de
Luanda, que teria lugar esta sexta-feira na capital angolana.
Albertino Mamba estava numa

Inácio Soares substitui o compatriota Hélder Duarte na ABB

boa fase de preparação para o
evento, tendo inclusive vencido
há 10 dias a “São Silvestre” deste
ano disputado na cidade de Nampula.
Com a medida de suspensão das

actividades desportivas, divulgada
há dias, pretende-se reduzir ao
máximo os focos de contágio, tendo em conta a circulação comunitária da nova variante da pandemia
da Covid-19, Ómicron.

PUBLICIDADE

LEMBRETE
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Jornal em casa!
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Geny jogou pela primeira vez pelo campeão português

A NOITE de quarta-feira,
dia 29 de Dezembro, foi memorável para Geny Catamo.
Finalmente e após época e
meia de espera, o internacional moçambicano fez a
sua estreia na equipa principal do Sporting no jogo
com o Portimonense, numa
altura em que o resultado

era favorável aos algarvios
(0-1). Foi com o extremo esquerdo em campo - lançado
aos 59 minutos para o lugar de Ricardo Esgaio - que
os “leões” deram a volta ao
marcador com três golos de
Paulinho.
Geny, que por três vezes
tinha se sentado no banco

de suplentes, desta vez foi
mesmo lançado no relvado do Estádio de Alvalade
perante milhares de adeptos da casa que aplaudiram
a entrada do extremo esquerdo de 20 anos. Pode-se
dizer que, sem deslumbrar,
Geny Catamo cumpriu com
o que foi pedido, pois além
de criar alguns desequilíbrios naquele flanco, esteve
igualmente bem em tarefas
defensivas.
Ainda teve tempo para
criar uma situação de perigo
dentro da grande área quando tentou passar por um adversário e ficou a reclamar
obstrução. O Sporting ficou
a pedir penalte, mas o árbitro mandou seguir. Dia assinalável na carreira de Geny,
que finalmente mereceu a
confiança de Rúben Amorim, após boas exibições
pela equipa “B”.
É de esperar agora que
o mais novo craque do futebol moçambicano volte a
ser aposta nas próximas jornadas e singre de uma vez
por todas com a camisola do
campeão português.
Refira-se que Geny Catamo chegou ao Sporting
em 2019 por empréstimo do
Amora, tendo o clube leonino adquirido o seu passe e
o lançado na equipa sub-19.
Depois foi sempre a subir...!

Miquissone joga
em casa contra
Al Merreikh
O AL Alhy do Egipto, de Luís Miquissone,
faz a sua estreia em casa na fase de grupos da
Liga dos Campeões Africanos defrontando o
Al-Merreikh do Sudão no dia 11 de Fevereiro
em jogo pontuável para o Grupo “A”.
Na segunda jornada, o Al Alhy viaja ao
Sudão para desta feita medir forças com o
Al Hilal no dia 18 de Fevereiro, fechando a
primeira volta em casa frente ao Mamelodi
Sundowns da África do Sul uma semana de-

pois (25 de Fevereiro).
Abre a segunda volta defrontando novamente o campeão sul-africano, mas em Pretória. O jogo está marcado para 11 de Março.
Nos dia 18 de Março e 1 de Abril bate-se com
Al Merreikh e Al Hilal, respectivamente, encerrando desta forma a fase de grupos.
Refira-se que o Al Alhy é o actual detentor da prova e vai procurar conquistar o 11.º
título.

Witi sobe ao sexto lugar
e cola-se a Bruno Langa

Adiada São Silvestre de Luanda
AS actividades desportivas federadas em Angola estão suspensas até
o próximo dia 15 de Janeiro devido
ao agravamento de casos de contaminação por Covid-19 nos últimos
dias.
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sua Subscrição
dos jornais?

O NACIONAL, de Witi, venceu na noite de quarta-feira
o Académico de Viseu, por
4-1, em jogo da 16.ª jornada
da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Aveiro, no qual esteve a perder,
mas virou o resultado, com
um “hat-trick” de Róchez.
O Académico de Viseu adiantou-se cedo por
André Carvalhas, logo aos
quatro minutos, mas o Nacional deu a volta ao marcador ainda na primeira
parte com o “hat-trick” de
Róchez (19, 35 e 39), o terceiro de grande penalidade,
tendo João Camacho, aos 74
minutos, fechado a contagem.
Graças a este triunfo, os
nacionalistas ascenderam
do nono ao sexto lugar com
26 pontos, em igualdade
pontual que o Chaves, de
Bruno Langa, que ocupa o
quinto lugar. Sublinhe-se
que a turma de Witi não
perde há quatro jogos, tendo somado três vitórias e
um empate.
Chaves e Nacional estão
a sete pontos do Benfica
“B”, líder da competição.

Witi esteve em campo os 90 minutos e ajudou o Nacional a somar mais três pontos.

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
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

COMBATE À COVID-19 EM ÁFRICA

Autoridades sudanesas
bloqueiam internet

Reino Unido disponibiliza
125 milhões de euros

O

REINO Unido comprometeu-se a mobilizar 125 milhões de
euros (cerca de nove
mil milhões de meticais) em ajuda de emergência
aos países mais vulneráveis
para se defenderem da variante Ómicron, especialmente
em África, revelou ontem o

Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.
A ajuda será usada para
aumentar o fornecimento
de oxigénio e de testes à Covid-19, de modo a que os sistemas de saúde desses países
possam responder de forma
mais eficaz à propagação desta
variante altamente contagio-

sa.
O financiamento vai também facilitar medidas de higiene, especialmente em centros de saúde, escolas e outros
locais públicos, disse o ministério em comunicado.
Segundo o Governo britânico, o Reino Unido já distribuiu mais de 30 milhões de

vacinas como parte do compromisso de doar 100 milhões
de doses a países carenciados,
incluindo Angola, República
Democrática do Congo, Etiópia ou Ruanda.
Dessas 30 milhões de doses, 24,6 milhões foram entregues através do programa
COVAX para distribuição em

diversos países e as restantes
oferecidas directamente a países como o Quénia, Jamaica e
Indonésia.
“O Reino Unido está a fornecer assistência vital para
ajudar a combater a disseminação de novas variantes em
todo o mundo. Isto é essencial
para garantir a nossa liberdade

AS autoridades sudanesas bloquearam ontem o acesso
móvel à internet antes de novos protestos dos opositores ao domínio militar, e isolaram Cartum, cortando com
contentores as pontes que ligam o centro da capital sudanesa aos subúrbios. A cada novo apelo dos apoiantes do
governo civil contra o general Abdel-Fattah al-Burhan,
que reforçou o poder no Sudão com um golpe militar em
25 de Outubro último, as autoridades mobilizam novas
técnicas. O bloqueio da Internet foi já utilizado durante
semanas após o golpe e o impedimento da utilização das
pontes com contentores apareceram durante a manifestação de sábado passado. Agora, pela primeira vez, as forças
de segurança - polícia, forças militares e paramilitares de
reacção rápida - instalaram câmaras nas principais vias de
Cartum, por onde se espera que os manifestantes se encontrem e desfilem.

e acabar com esta pandemia
de uma vez por todas”, afirmou a ministra dos Negócios
Estrangeiros, Liz Truss.
A Covid-19 provocou mais
de 5,41 milhões de mortes em
todo o mundo desde o início
da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência
France-Presse. (LUSA)

Recuperados 31 corpos
em mina de ouro
PELO menos 31 corpos foram resgatados de uma mina de
ouro que colapsou na província de Kordofan Ocidental,
no Sudão, anunciaram na quarta-feira as autoridades sudanesas. A empresa mineradora estatal Sudanese Mineral
Resources Limited Company acrescentou que trabalhadores e residentes na zona do acidente continuam as buscas
na mina de Darsaya para tentar recuperar mais corpos ou
possíveis sobreviventes. O desabamento da mina, localizada em Fuja, a cerca de 700 quilómetros ao sul da capital Cartum, provocou a morte de pelo menos 38 pessoas,
anunciou a empresa na terça-feira. Na rede social Facebook foram publicadas imagens mostrando os moradores
se reunindo no local enquanto pelo menos duas dragas
trabalhavam para encontrar possíveis sobreviventes e
corpos. Os desabamentos são comuns nas minas de ouro
do Sudão, onde os padrões de segurança nem sempre são
respeitados.

ATÉ MEADOS DE 2022

OMS mobiliza para
vacinação de 70%
da população mundial
fim de 2021.
Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus,
92 países - de um total de 194 - não alcançaram esta meta.
“Não é apenas uma vergonha moral, custou vidas e deu ao vírus a oportunidade de circular e sofrer mutações”, disse, assinalando
que “este é o momento de superar nacionalismos de curto prazo e proteger as populações e economias contra as variantes futuras,
acabando com a desigualdade global das vacinas”.
De acordo com o dirigente da OMS, “a
chave” do fim da pandemia está no fim da desigualdade na distribuição e administração de
vacinas. -(LUSA)

CONFLITO NA ETIÓPIA

Parlamento aprova criação da
comissão para diálogo nacional
Popular de Libertação do Povo
Tigray (TPLF, na sigla em inglês) ou com o Exército de Libertação Oromo, com os quais
o Exército governamental se
confronta há 13 meses, organizações que foram declaradas
como terroristas pelo Governo
etíope. A criação da comissão
significa um esforço de Adis
Abeba para responder aos
apelos persistentes da comunidade internacional para um
cessar-fogo e diálogo inclusivo
para resolver o conflito, considera Tsedale Lemma, presidente do conselho de administração da Jakenn Publishing,
que edita o Addis Standard,
um conceituado magazine.“Quando a comunidade internacional requer a realização de
um diálogo inclusivo para lidar
com o agravamento da crise

da Etiópia, não há ambiguidade sobre a necessidade de tal
diálogo ser verdadeiramente
inclusivo, tendo várias partes
interessadas, incluindo grupos
armados, como parte do processo”, acrescentou Tsedale,
citado pela agência noticiosa
Associated Press.Até agora, o
Governo de Abiy Ahmed tem-se mostrado inflexível quanto
a não negociar com grupos armados, acrescentou.A guerra eclodiu a de Novembro de
2020, quando Abiy Ahmed
– laureado com o prémio Nobel da Paz em 2019 -, enviou
o Exército federal para Tigray
com a missão de retirar pela
força as autoridades da província, governada pelas TPLF, que
vinham a desafiar a autoridade
de Adis Abeba há muitos meses. -(LUSA)

UM sindicato que reúne cerca de 20% funcionários públicos do Governo central do Brasil anunciou na quarta-feira uma série de greves a partir de Janeiro, em protesto às
“promessas salariais não cumpridas” feitas pelo governo
liderado pelo Presidente, Jair Bolsonaro. A convocação
para essas greves escalonadas foi aprovada pelo Fórum
Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate), sindicato com cerca de 200 mil membros que
anunciou a primeira das paralisações para o dia 18 de Janeiro.O mal-estar entre funcionários do Governo do Brasil começou a manifestar-se na semana passada na Receita
Federal, quando cerca de 500 trabalhadores pediram exoneração dos seus cargos por incumprimento de compromissos salariais que o Governo tinha assumido com aquele
departamento.

Sul-africanos prestam última homenagem ao ícone da luta contra o “apartheid”

CORPO EM CÂMARA ARDENTE NA CIDADE DO CABO

Sul-africanos
despedem-se
de Desmond Tutu
O CORPO do arcebispo emérito da África do Sul Desmond
Tutu chegou ontem à catedral da Cidade do Cabo para
que centenas de sul-africanos
possam prestar uma última
homenagem ao ícone da luta
contra o “apartheid”.
No meio de medidas de
segurança apertadas, o caixão
chegou à Catedral de São Jorge nas primeiras horas da manhã, e foi recebido pelo actual
arcebispo da Cidade do Cabo
e líder da Igreja Anglicana da
África Austral, Thabo Makgoba, segundo relato da agência
de notícias espanhola EFE.
A família do icónico líder
religioso, que morreu no domingo, aos 90 anos, aguardou
no interior e teve um momento a sós antes da abertura
da catedral ao público.
De acordo com os desejos

do próprio Tutu, que tinha
pedido que nenhum dinheiro fosse gasto desnecessariamente no seu funeral, o caixão é um modelo de madeira
muito simples, sem qualquer
decoração a não ser um pequeno ramo de flores brancas
colocadas no topo.
Desde o início da manhã,
uma longa fila de pessoas já
estava à espera de entrar na
catedral para prestar a sua última homenagem ao arcebispo, segundo a EFE.
Inicialmente, o corpo só
deveria estar em câmara ardente hoje, na véspera do funeral de Estado amanhã, 1 de
Janeiro.
No entanto, a Fundação
Tutu e as autoridades decidiram antecipar o início da cerimónia pública para ontem,
esperando que um grande

número de pessoas queira
prestar homenagem ao arcebispo na sua antiga catedral.
Prémio Nobel da Paz em
1984 pela sua luta contra a
opressão racial do ‘apartheid’, Tutu é considerado
uma das figuras-chave da
história contemporânea da
África do Sul.
A sua carreira foi marcada
por uma constante defesa dos
direitos humanos, algo que
o levou a distanciar-se em
numerosas ocasiões da hierarquia eclesiástica para defender abertamente posições
como os direitos dos homossexuais ou a eutanásia.
Nos últimos anos, afastou-se da vida pública devido à sua idade avançada e aos
problemas de saúde de que
sofria há anos, incluindo cancro da próstata. (LUSA)

Benin reforça-se contra
incursões “jihadistas”
O BENIN vai reforçar o seu sistema militar para tentar
pôr fim às incursões de ‘jihadistas’ a partir dos vizinhos
Níger e Burkina Faso, anunciou na quarta-feira o Presidente Patrice Talon. “Desde há pelo menos dois anos,
implantámos um importante dispositivo preventivo nas
nossas cidades fronteiriças onde a ameaça terrorista,
devido aos desenvolvimentos registados nos países vizinhos, é forte”, disse o Presidente, na mensagem sobre o
estado da nação perante a Assembleia Nacional. Patrice
Talon justificou as medidas preventivas com a necessidade de “prevenir ou evitar ao máximo as incursões” no
país, “porque é preciso dizer que a situação na sub-região é preocupante”.

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
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EM FOCO

POR OCASIÃO DO NATAL E DIA DA FAMÍLIA

Religiosos oram pela
esperança e harmonia

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

texto em que o país continua a enfrentar desafios decorrentes da Covid-19,
com os números a aumentarem, o que
exige de todas as famílias moçambicanas cuidados redobrados para preservar a vida de “todos nós”.
Na missiva, saúda estas famílias e a
comunidade cristã, particularmente,
pela postura assumida perante as adversidades que caracterizam o mundo
e a sociedade, nomeadamente a crise
sanitária decorrente da pandemia.
“Devemos, assim, continuar a
cultivar a fraternidade, solidariedade e harmonia, como cristalizadores
da resiliência aos múltiplos desafios a
que estamos expostos. Aos irmãos que
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A sua confiança é doirada para nós,
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência com
votos de Feliz Natal e um Próspero 2022.
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professam a religião cristã, o Natal é
momento não só de festa, mas também
de celebração e renovação da fé que
consolida o sentido e valores da família
como santuário da vida”, afirma o Presidente da República, apelando ainda
para que a celebração sirva para renovar e consolidar entre os moçambicanos os dons da irmandade, respeito
mútuo e de amor, elementos essenciais
para preservar a paz.
Em seu nome pessoal e do Governo,
Nyusi deseja a todos os moçambicanos
no país e na diáspora, aos estrangeiros
residentes, bem como à comunidade
cristã do mundo inteiro festas felizes e
um ano novo pleno de realizações.

ARTES E LETRAS 28-29

Nem imagino
minha vida
sem música

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

FRANCISCO MANJATE

A

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

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

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

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

Pág. 7

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

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

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

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

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

Uma das minas da Vale em Tete

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

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

EM FOCO 2

35 anos
sem
Samora

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

Estimado assinante
a sua subscrição termina hoje
renove-a e mantenha-se informado
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O PARLAMENTO etíope aprovou na quarta-feira um projecto de lei para criar uma comissão para o diálogo nacional,
face à pressão internacional
por negociações que ponham
termo ao conflito que perdura à 13 meses na província de
Tigray.A Assembleia Parlamentar Federal aprovou por
esmagadora maioria a criação
da comissão, com 287 votos
a favor, 13 contra e uma abstenção.“O estabelecimento da
comissão abrirá caminho para
o consenso nacional e manterá a integridade do país”,
lê-se no projecto de lei.O Governo do primeiro-ministro
Abiy Ahmed prometeu criar
essa comissão para estabelecer consensos em questões
contenciosas.A comissão não
contactará para já com a Frente

Funcionários públicos
do Brasil convocam greve

(GETTY IMAGES)

A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS)
pediu na quarta-feira a mobilização de governos, farmacêuticas e sociedade para que
70 por cento da população de todos os países
esteja vacinada contra a Covid-19 em meados
de 2022.
O pedido foi feito pelo director-geral da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na habitual videoconferência de imprensa da OMS
sobre a evolução da pandemia da Covid-19.
“Quero que governos, indústria e sociedade civil trabalhem connosco numa campanha
que visa 70 por cento de cobertura de vacinas
em todos os países até o início de Julho”, afirmou, depois de lamentar que não tenha sido
atingida a primeira meta - a de 40% da população de todos os países estar vacinada até ao
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A sua confiança é doirada para nós,
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos
nossos serviços, contamos consigo em 2022.

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

Sofala arrecada
55 mil milhões

Autoridades policiais
interpelam 350 ilegais

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

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

|
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Na Arena de Luzhinik, em
Moscovo, fica gravado o
nome de Figo. Não o do Luís,
mas o de António Namape,
que em apenas dois jogos já
marcou 7 golos no Campeonato do Mundo de Futebol
de Praia

HOJE
Moçambique
joga (14.00
horas) com
Tahiti
e pode ficar
em segundo
no grupo
e ganhar o
apuramento
para os
quartos-de-final

FIGO
DE
MOZ

BASQUETEBOL

AS OPÇÕES
DE NASIR...
PROVINCIAIS

RESULTADOS
DA 17ª JORNADA

SOCIEDADE

12-13

ANA PAULA RODRIGUES, DIRECTORA
DO HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA

Reportem
os casos
de mau
atendimento

Aumenta procura
de lodges e resorts
www.jornaldomingo.co.mz

Liga, 2-Desportivo, 0
UD Songo, 1-Fer. Nacala, 2
Fer. Maputo, 0-Black Bulls, 0
ENH, 1-Costa do Sol, 1
Fer. Nampula, 0-Fer. Lichinga, 2
Incomáti, 0-Fer. Beira, 1
Matchedje, 2-Textáfrica, 0
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