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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.

CFM vai adquirir mais
equipamento ferroviário

Natação ganha 24 medalhas 
de ouro no CANA Zona IV

Cerca de 64 mil turistas
passaram a Páscoa em Inhambane

Parceiros na luta pela defesa
de pessoas vivendo com HIV

Chuva condiciona
circulação em Mavago

Central solar de Manje
vai à consulta pública

O MINISTÉRIO da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos (MJCR) assina hoje um memorando de enten-
dimento com o Conselho Nacional de Combate ao SIDA 
(CNCS). A parceria visa estabelecer os termos e as condi-
ções para o desenvolvimento e implementação de acções, 
com vista à realização positiva dos direitos humanos, 
acesso à justiça e uma maior defesa dos direitos das pes-
soas vivendo com HIV (PVHIV) e populações-chave.

ESTÁ difícil a circulação de pessoas e bens em 
quase todas as estradas do distrito de Mavago, 
província do Niassa, devido à degradação das 
suas plataformas, em consequência da chuva in-
tensa que cai na região. A situação é mais crítica 
nos troços Mecualo, em Majune, à sede do dis-
trito de Mavago, e Mavago-sede ao povoado de 
Milepa, este último sem comunicação rodoviária 
desde os princípios da época chuvosa. 

A CONSTRUÇÃO de uma central solar fotovoltaica em 
Manje, a ser desenvolvida pela Electricidade de Moçam-
bique (EDM) no distrito de Chiúta, província de Tete, vai 
à consulta pública. O projecto enquadra-se na política do 
Governo e nos objectivos estratégicos da EDM de até 2030 
alcançar o acesso universal à energia eléctrica e de desen-
volver projectos de energias renováveis a serem ligados 
à rede nacional de modo a reforçar a disponibilidade do 
recurso na região de Tete.

Software de Gestão 
inspirado no seu negócio.
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OS advogados dos 11 co-réus contra os quais o 
Ministério Público move uma acção de arresto 
dos seus bens, apresentaram, ao juiz da causa, um 
pedido de embargo do processo, contestando a 
medida preventiva de confisco do que é conside-
rado benefício resultante das “dívidas não decla-
radas”. 

No documento que o “Notícias” teve acesso, 
os advogados de Gergório Leão, António Carlos do 
Rosário, Ângela Leão, Teófilo Nhangumele, Bruno 
Langa, Ndambi Guebuza, Inês Moiane, Cipriano 
Mutota, Zulficar Ahmed, Renato Matusse e Fa-
bião Mabunda alegam factos que visam afastar ou 
demover os fundamentos do arresto promovido 
pelo Ministério Público.

Solicitam que o arresto se reduza aos justos 
limites, isto por se ter, na sua opinião, abrangido 
mais bens do que o necessário ou apreendidos por 
sua ligação com fundos da fraude.

Do mesmo modo, os causídicos evocam que o 
arresto não devia ter sido ordenado pelo tribunal 
por apresentar carência de requisitos legais.

Entretanto, o juiz Efigénio Baptista prome-
te analisar e decidir sobre a matéria, proxima-
mente, facto que, como sublinhou, engrossa 
a lista de documentos submetidos ao tribunal 

pelo Ministério Público e a defesa, que devem 
ser decididos antes da elaboração da sentença 
sobre o maior escândalo de corrupção pós-in-
dependência. 

Estes expedientes conexos ao processo prin-
cipal em julgamento na BO, levam-no a ponderar 
a possibilidade de adiar a leitura da sentença a re-
cair sobre os 19 co-réus do chamado caso “dívidas 
não declaradas”, marcada para 1 de Agosto, para 
uma data a anunciar. 

Para tal, conforme explicou, precisa de mais 
tempo para ler os vários requerimentos subme-
tidos, bem como as cerca de 30 mil páginas que 
compõem o processo das “dívidas não declara-
das”. Grande parte destes documentos foi pro-
duzida e anexada durante os sete meses de julga-
mento, sem contar com outros que foram sendo 
encaixados.

Refira-se que, o Ministério Público explicou 
que o valor total da caução económica paga por 
alguns dos co-réus para responderem em li-
berdade, somado aos bens e valores monetários 
apreendidos durante a instrução do processo 
não cobre o prejuízo causado, no seguimento 
dos empréstimos que lesaram o Estado moçam-
bicano.

O MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimen-
to Humano (MINEDH) agendou para 22 a 26 de 
Agosto próximo os exames extraordinários da 12.ª 
classe do Ensino Secundário Geral, à escala nacio-
nal, por ser a última do ingresso ao Ensino Supe-
rior e ao mercado de trabalho.

Para o efeito, deverão candidatarem-se 
os cidadãos que tenham idade igual ou supe-
rior a 17 anos, que comprovem ter concluído a 
10.ª classe do Sistema Nacional de Educação ou
equivalente.

Feliciano Mahalambe, director do Instituto 
Nacional de Exames Certificação e Equivalência 
(INECE), explicou que os alunos devem ter sido 
matriculados na 12.ª classe, em escolas públicas ou 
particulares com paralelismo pedagógico, desde 
que tenham anulado a matrícula até 13 de Maio de 
2022.

Segundo Mahalambe, podem ainda se ins-
crever para estas provas, os cidadãos que tenham 
frequentado a 12.ª classe até ao fim de ano, tendo 
sido excluídos dos exames ou reprovados a uma 
ou mais disciplinas.

Podem, igualmente, candidatarem-se os ci-
dadãos que tenham realizado exames extraordi-
nários nos anos anteriores com aprovação em pelo 
menos uma disciplina. A fonte referiu ainda que 
são elegíveis a estes exames àqueles que tenham 

concluído a 11.ª classe.
Um edital partilhado ontem pelo MINEDH e 

que o “Notícias” teve acesso, indica que no acto 
de inscrição, os candidatos deverão apresentar o 
boletim de inscrição, devidamente preenchido, 
a ser facultado pela escola e talão de depósito no 
valor da taxa de inscrição e da propina por disci-
plina.  O candidato deverá, igualmente, apresen-
tar uma fotografia tipo passe, fotocópia auten-
ticada do Bilhete de Identidade ou Passaporte, 
Carta de Condução ou ainda cartão de eleitor, 
bem como fotocópia autenticada de certificado 
da 10.ª classe.

Há casos em que os alunos devem apresentar 
também fotocópias autenticadas de declaração 
comprovativa de anulação da matrícula da 12.ª 
classe até 13 de Maio de 2022, declaração da con-
clusão da 11.ª classe ou ainda de aprovação em pelo 
menos uma disciplina da 12.ª classe.

Os candidatos estarão sujeitos ao pagamento 
de taxas de inscrição para a realização de provas 
no valor de 250 meticais e propinas por disciplina, 
no montante de 200 MT.

Segundo o documento que citamos, serão 
considerados aprovados os examinandos que ob-
tiverem nota igual ou superior a dez valores, arre-
dondados, nas disciplinas ou disciplina que tiver 
realizado.

Segundo PR, o tribunal deve estar preparado para dirimir conflitos decorrentes do desenvolvimento que Mocuba vai registar

AFIRMA PR EM MOCUBA

Segurança jurídica 
crucial para investimentos

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, desafia os órgãos 
de Administração da 
Justiça a assumirem 

o compromisso de trabalhar
em prol da segurança jurídica,
considerando esta crucial para
a melhoria do ambiente de ne-
gócios no país.

O investidor precisa de ter 

a garantia de que a justiça é 
célere, transparente, em caso 
de litígio com outros interes-
ses. Por isso, segundo o Chefe 
do Estado, os tribunais têm a 
tarefa de aprovar um quadro 
legal ajustado com o direito 
internacional de modo a faci-
litar o investimento nacional e 
estrangeiro.

Falando ontem, após inau-

gurar o Tribunal Judicial de 
Mocuba, na Zambézia, Nyu-
si lembrou que o distrito foi 
declarado Zona Económica 
Especial e Franca Industrial, 
com grande potencial e que a 
exploração e transformação 
dos recursos que detém pode, 
eventualmente, gerar con-
flitos como de uso e aprovei-
tamento de terra, comerciais 

e de outra natureza. Neste 
contexto, lembrou que o em-
preendimento ontem inaugu-
rado deve estar preparado para 
dar resposta a situações desse 
tipo.

Segundo o Presidente, é 
preciso que todos os funcio-
nários dos tribunais que im-
pedem a rápida tramitação do 
expediente sejam responsa-

bilizados sem reservas, consi-
derando que estes concorrem 
para travar o investimento em 
Moçambique.

Como referiu, o Tribunal 
Judicial do Distrito de Mocuba 
deve ter uma secção específica 
para assuntos comerciais, pelo 
facto de se localizar numa re-
gião declarada Zona Económi-
ca Especial e Franca Industrial, 
onde já foram investidos, só 
nos últimos cinco anos, mais 
de 41 milhões de dólares nor-
te-americanos.

Afirmou que, com o tribu-
nal, já há condições e garantias 
para que os assuntos sejam 
dirimidos dentro da esfera do 
Estado. 

O Tribunal Judicial do Dis-
trito de Mocuba foi construído 
no contexto da iniciativa pre-
sidencial “Um Distrito, Um 
Tribunal Condigno”. Segundo 
Nyusi, o Governo vai cons-
truir até finais do próximo ano 
mais 24 novos tribunais distri-
tais para aumentar a justiça ao 
cidadão. Explicou que neste 
momento estão em construção 
37 e alguns já estão em funcio-
namento.

Presente na cerimónia, o 
Presidente do Tribunal Supre-
mo, Adelino Muchanga, disse 
na ocasião que a extensão dos 
tribunais aos distritos visa a 
reafirmação da justiça célere, 
moderna e acessível para re-
forçar os pilares do patriotis-
mo. 

12.ª CLASSE

Exames extraordinários 
agendados para Agosto

CONSIDERA PCA DO IGEPE

“Notícias” é exemplo de sucesso
A SOCIEDADE do Notícias é um 
exemplo de sucesso de interven-
ção do Instituto de Gestão das 
Participações do Estado (IGEPE) 
nas empresas do sector empresa-
rial participado pelo Estado.

O reconhecimento é da Pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) do IGEPE, Ana 
Coanai, feito numa visita que 
efectuou ontem à Redaccão do 
Jornal Notícias para saudar os pro-
fissionais e a Sociedade do Notí-
cias (SN), em geral, por ocasião 
dos 96 anos do matutino assinala-
dos a 15 de Abril.

Para além do diário “Notí-
cias”, a SN, que conta também 
com capitais privados, é proprie-
tária dos semanários “Domingo” 
e “Desafio”.

Coanai explicou que a em-
presa vem registando resultados 
positivos.

Referiu-se ao papel do ma-
tutino na construção da realida-

de social, em que se destaca pela 
publicação de histórias factuais 
sem tendência de desinformar os 
leitores.

A PCA do IGEPE enalteceu 
ainda o contributo dos seis jor-
nalistas que este ano passam à 
aposentação, considerando que 
não se trata de declínio, mas sim 
do equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional.

“É sempre um momento de 
orgulho quando os colaboradores 
vão à reforma. É uma oportuni-
dade para gravitar noutras áreas 
e por isso gostaria de agradecer a 
estes seis que vão à reforma este 
ano pelo contributo que deram no 
Notícias”, acrescentou.

O Presidente do Conselho de 
Administração do Notícias, Júlio 
Manjate, disse, por seu turno, que 
a empresa está a trabalhar para re-
forçar as redacções com profissio-
nais formados nas instituições de 
ensino de referência no país. Ana Coanai dirigindo-se aos jornalistas do “Notícias”

ARRESTO DE BENS DO CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Advogados apresentam
pedido de embargo do processo
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Se tiver uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabe-
tes, continue 

a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

DALTON SITOE

A 
PROVÍNCIA de Tete 
registou ano passado 
4170 casos de violên-
cia baseada no géne-
ro, mais 299 compa-

rativamente a 2020. Do total, 
2795 foram ocorrências contra 
a mulher.

Este comportamento tem-
-se manifestado nos 15 dis-
tritos da província, porém os
municípios das cidades de Tete
e Moatize lideram o “ranking”, 
com mais de 600 casos cada,
seguidos pelos distritos de Ma-
canga, Tsangano, Mágoè, com
mais de 300.

Chama atenção a explosão 
de ocorrências em Macanga, 
que evoluiu de 26 casos em 
2020 para 311 no ano seguinte, 
sendo 293 de violência física, 
cinco psicológica e 12 actos de 
abuso sexual.

Apesar de haver mais casos 
de agressão física, as autorida-
des sanitárias de Tete come-
çam a estar preocupadas com 
a tendência evidente nos úl-
timos tempos de aumento da 
ocorrência de abusos sexuais. 
Por exemplo, ano passado fo-
ram registados 333 episódios 
de violência sexual, contra 320 
em igual período de 2020.

A ponto focal de resposta à 
violência baseada no género no 

Tete e a luta contra 
o abuso sexual

Serviço Provincial de Saúde de 
Tete, Paula Coimbra, revelou 
que, no período em análise, 
mais da metade das vítimas de 
abuso sexual foi tarde às unida-
des sanitárias, prejudicando o 
início de assistência contra in-
fecções de transmissão sexual 

como o HIV/Sida e gravidezes 
precoces/indesejadas.

“Para prevenir a infecção 
pelo HIV, a vítima deve iniciar 
a profilaxia pós-exposição nos 
primeiros três dias após so-
frer a violência sexual. No caso 
de gravidez indesejada, deve 

iniciar nos primeiros cinco 
dias depois do abuso. Quando 
chegam depois desse período, 
já tarde, submetemo-las ao 
tratamento para evitar outras 
consequências da violação, 
mas aquelas duas oportuni-
dades ficam comprometidas”, 

lamentou Paula Coimbra.
Para reverter a situação, 

disse estar em curso a divul-
gação, nas comunidades e nas 
lideranças locais, dos benefí-
cios de levar cedo as vítimas 
de abusos sexuais à unidade 
sanitária.

AS principais vítimas de abusos sexuais nes-
ta região do país em 2021  foram crianças, de 
um aos 14 anos, seguindo-se adolescentes/
jovens, de 15 a 19 anos.

A nossa equipa de reportagem constatou, 
no Hospital Provincial de Tete (HPT), que em 
muitas situações as crianças são violadas por 
pessoas próximas, incluindo seus  pais, por 
orientação de curandeiros, sob pretexto de 
alcançarem prosperidade.

Existem médicos tradicionais que acon-
selham seus clientes a terem relações sexuais 
com menores virgens, no quadro do trata-
mento para aquisição de riquezas e cargos 
proeminentes, sobretudo na função pública.

O caso mais gritante deu-se no distrito 
de Moatize, onde um funcionário público 
abusava sexualmente de suas três filhas, ale-
gadamente por estar num tratamento tradi-
cional para manter o seu cargo no aparelho 
do Estado. Cansada do cenário, sua esposa 
decidiu pôr fim à situação e denunciou-o.

Entretanto, grande parte dos homens es-
colhe as suas vítimas entre as muitas crian-
ças que vendem na rua ou mercados, por or-
dem de pais/encarregados de educação, bem 
como as que estejam a brincar fora de casa de 
noite ou a cumprir tarefas também fora de 
casa a mando dos mais velhos.

Há registo de um caso ocorrido na cida-
de de Tete em que uma menor foi mandada à 
noite para comprar óleo. Ela convidou duas 
amigas para companhia. Pelo caminho fo-
ram interceptadas por três jovens. As ami-
gas conseguiram fugir e a menina foi violada 
pelos três jovens. As amigas identificaram 
um dos violadores, que, porém, escapou da 
casa do tio onde morava. As três meninas 
foram submetidas a um aconselhamento no 
HPT para recuperar do trauma.

Apesar de sofrerem mais de outras for-
mas de violência, como a física e psicoló-
gica, as mulheres adultas também têm sido 
vítimas de abuso sexual, mas em outro tipo 
de circunstâncias.

A título de exemplo, uma trabalhadora 
de uma das mineradoras demorou a sair do 
serviço e perdeu o autocarro da empresa. 
Então, recorreu a um táxi-mota. Pelo cami-
nho, o moto-taxista mudou de rota, levan-
do-a para o mato, onde a violou. Depois do 
acto, ainda se predispôs a levá-la para casa!

Enquanto se preparava para regressar, a 
vítima enviou mensagem ao  esposo pedin-
do que levasse agentes da Polícia para um 
determinado ponto da estrada, perto da sua 
casa. Chegados ao local, o violador foi pre-
so.

Crianças: as 
principais vítimas

A ASSOCIAÇÃO de Médi-
cos Tradicionais de Mo-
çambique (AMETRAMO) na 
província de Tete condena 
os curandeiros que, para 
tratamento, orientam seus 
clientes a abusarem sexual-
mente de crianças.

Em entrevista ao “No-
tícias”, o secretário pro-
vincial da AMETRAMO, 
Salão Manuel, exortou a 
população a não seguir 
tais recomendações, pois 
são procedentes de falsos 
curandeiros que pretendem 
ganhar dinheiro enganando 
pessoas que a todo o custo 
procuram estatuto e rique-
za.

“Um médico tradicio-
nal não torna pessoas ricas. 

Apenas cura doenças. E não 
há nenhuma enfermidade 
cuja cura requeira envolvi-
mento sexual com crianças. 
Os curandeiros que dão esse 
tipo de orientação são fal-
sos e criminosos”, alertou, 
lamentando o facto de ca-
sos deste tipo serem resol-
vidos ao nível comunitário, 
sem envolver a direcção da 
AMETRAMO, o que dificul-
ta a penalização dos médi-
cos tradicionais envolvidos.

“O curandeiro que faz 
isso está a violar os nossos 
estatutos. Portanto, é ne-
cessário que a comunidade 
traga esses casos para aqui 
e sejam encaminhados às 
autoridades policiais”, ins-
tou.

Curandeiros acusados 
de promover a prática

A PSICÓLOGA clínica e de 
aconselhamento no HPT, 
Esmeralda da Conceição, 
adverte os pais e encarre-
gados de educação a evita-
rem expor as crianças a si-
tuações de risco de violação 
sexual, como mandá-las 
vender na via pública ou 
deixá-las ficar sozinhas na 
rua à noite.

Falando ao “Notícias”, 
encoraja também as auto-
ridades governamentais a 
organizarem palestras com 
curandeiros, mostrando os 
prejuízos dos tratamentos 
que promovem a violação 
de crianças.

“Essas práticas são mui-
to más. Elas criam trauma 
nas crianças, além de serem 
focos de transmissão de 
doenças”, diz, revelando 
que todas as meninas que 
tem atendido no hospital 
chegam acanhadas e depri-

midas, assustadiças e com 
insónia, pois as imagens 
de violência vêm sempre às 
suas mentes.

Por seu turno, a respon-
sável pelo Departamento 
da Medicina Legal no HPT, 
Nharai Adamo, esclareceu 
que a exortação feita para 
as vítimas denunciarem os 
actos sofridos não visa des-
truir lar, mas quebrar o ci-
clo de violência na família.

Garantiu ainda que to-
das as unidades sanitárias 
da província estão prepa-
radas para atender as víti-
mas de violência baseada 
no género e que elas re-
cebem acompanhamento 
de aproximadamente seis 
meses para a recuperação 
psicológica. Para os crimes 
sexuais, envolve ainda os 
testes de controlo de ITS, 
incluindo HIV/Sida e profi-
laxias pós-exposição.

Pais chamados a darem 
mais atenção aos filhos

Paula Coimbra com um cartaz de campanha para as vítimas denunciarem e procurarem de imediato assistência médica

Sob custódia policial um indiciado de violar menor de oito anos na cidade de Tete

Salão Manuel, da AMETRAMO

Esmeralda da Conceição, psicóloga

Nharai Adamo, responsável da medicina legal no HPT

D
. S

IT
O

E

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o lado maningue nice 
da vida é usar máscara e proteger-se da Co-

vid-19. Eu uso a máscara. E tu?

O QUE É ACTIVIDADE ECONÓMICA?

 “Economia para Todos”

O que é actividade económica?

Actividade económica é o trabalho desenvolvido pelo indivíduo, pelas empresas 
e pelo governo, com o objectivo de satisfazer as suas necessidades e as da 
sociedade em geral, resultando em recebimento de dinheiro ou rendimentos.

A actividade económica divide-se em três fases:

a) Produção de bens e serviços (alimentos, vestuário, energia, fornecimento
de água, entre outros);

b) Distribuição de dinheiro ou riqueza criados no processo de produção de
bens e serviços, na forma de:

• salários para os trabalhadores;

• lucros para os donos das empresas;

• juros para os que poupam ou emprestam dinheiro; e

• rendas para os proprietários de edifícios, casas, armazéns e
outros bens imóveis.

c) Uso do dinheiro ou riqueza criados no processo de produção para consumo
ou poupança para investir no futuro.

POUCO mais de 1800 alunos 
da Escola Primária do 1.° e 2.° 
Graus de Cumbeza, no bair-
ro Agostinho Neto, distrito 
de Marracuene, província de 
Maputo, contam desde on-
tem com sanitários e sistema 
de abastecimento de água, 
facto que vai melhorar as 
condições de saneamento.

Até ontem, a comunida-

de escolar fazia necessidades 
biológicas ao relento e não 
dispunha de água corrente 
para higienização das mãos, 
o que aumentava o risco de
eclosão de doenças como
diarreias e Covid-19.

A empreitada, orçada em 
828 mil meticais, foi erguida 
no âmbito de uma parceria 
entre o Governo local, aus-

traliano e agentes económi-
cos de Marracuene.

A directora da escola, Ja-
cinta Moisés, agradeceu o 
gesto, uma vez que os meni-
nos deixarão de fazer necessi-
dades a céu aberto, perigando 
a sua saúde e da comunidade.

Reconheceu que a escola 
necessita de mais interven-
ções para melhorar a quali-

dade do ensino.
“A escola conta com 10 

salas, sendo duas construídas 
com material precário, oito de 
alvenaria, mas três apresen-
tam-se com tecto degradado, 
o que impossibilita o decurso
das aulas em dias de chuva. Por 
outro lado, não temos vedação, 
o torna o estabelecimento vul-
nerável à vandalização”, con-

tou Moisés.
O director do Serviço Dis-

trital da Educação, Juventude 
e Tecnologia, Justino Cuna, 
em representação do adminis-
trador de Marracuene, Shafee 
Sidat, apontou que o Gover-
no está a envidar esforços para 
que todas as escolas tenham 
melhores condições de sanea-
mento, tendo em vista a pre-

venção da Covid-19.
Por sua vez, Hipólito Ha-

mela, presidente da Associação 
dos Agentes Económicos de 
Marracuene (AGEM), apontou 
que a construção dos sanitários 
e do sistema de abastecimento 
de água foi uma forma que a 
agremiação encontrou de me-
lhorar as condições de ensino e 
aprendizagem da escola.

A CHUVA que cai desde sex-
ta-feira na cidade e provín-
cias de Maputo e Gaza  pode-
rá cessar a partir de amanhã, 
segundo a previsão do Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gia (INAM).

As precipitações, consi-
deradas normais neste pe-
ríodo de transição da estação 
quente e chuvosa para a fria e 
seca, foram propiciadas pelo 
transporte de ar marítimo ao 
continente, o que originou 
um sistema de baixas pres-
sões.

Em contacto com o “No-
tícias”, o meteorologista 
Acácio Tembe afirmou que, 
com o abrandamento das 
chuvas, prevê-se a subida 

gradual da temperatura dos 
actuais 21/22  para 24/ 26 
graus Celsius.

“Enquanto o tempo me-
lhora em Maputo e Gaza, 
prevemos que a chuva evo-
lua em toda a zona costeira 
da província de Sofala”, dis-
se.

Apelou às pessoas que 
vivem em zonas propensas a 
inundações para tomarem as 
devidas precauções.

Refira-se que a ocor-
rência de chuvas piorou as 
enchentes em residências e 
ruas, o que afectou o sistema 
de transporte, dificultando a 
mobilidade de pessoas para 
os diferentes pontos da cida-
de e província de Maputo.

O 
CONSELHO Mu-
nicipal de Maputo 
está a tentar redu-
zir danos decor-
rentes das chuvas 

que caem na urbe desde 
sexta-feira.

Segundo Alice de Abreu, 
vereadora de Saúde e Ac-
ção Social no município, as 
estimativas actuais apon-
tam que pelo menos 652 
famílias, correspondendo 
a pouco mais de 2800 pes-
soas, estão afectadas.

“No contexto do plano 
de contingência para o pe-
ríodo da época chuvosa (de 
Outubro a Março), estamos 
nos bairros mais críticos a 
retirar as águas e a sensibili-
zar as famílias afectadas para 
que possam acomodar-se 
em locais seguros”, disse.

Acrescentou que há co-
mités locais de gestão de 
risco que trabalham nas 
comunidades no acom-
panhamento dos muníci-

CHUVAS NA CAPITAL

Município empenhado 
para evitar danos extremos

Impacto das chuvas é bem visível

pes que passam por algum 
constrangimento devido às 
chuvas.

De acordo com a ve-

readora, o município está 
igualmente a fazer o levan-
tamento das vias em estado 
crítico de transitabilida-

de para garantir que elas 
possam estar limpas, bem 
como as valas de drenagem 
para facilitar o escoamento 

das águas e diminuir o im-
pacto das chuvas nas resi-
dências.

“Constitui preocupação 
do momento a gestão da 
bacia de KaMaxakeni, que 
transbordou e está a afectar 
as famílias circunvizinhas. 
Estamos a garantir a retira-
da das águas apesar de a so-
lução passar pela expansão 
desta lagoa”, indicou.

A vereadora referiu ain-
da que o município está 
preparado para garantir 
que o impacto das chuvas e 
dos eventos extremos seja 
mínimo, havendo registo, 
este ano, de que todas as 
intervenções responderam 
adequadamente às preocu-
pações que foram surgindo.

“Isso pode-se verificar 
também nos casos de doen-
ças como diarreias e malá-
ria, que não foram superio-
res aos notificados em igual 
período do ano passado”, 
acrescentou.

Tempo melhora 
amanhã

Primária de Cumbeza com sistema de água
Apontou que o sistema de 

abastecimento de água pode-
rá servir não só à comunidade 
escolar, mas também a mater-
nidade e esquadra implantadas 
nas proximidades.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  001/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 18 Abril
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,20 64,46     63,83

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,32 4,40      4,36
  Botswana Pula 5,49 5,60      5,55
  eSwatini Lilangueni 4,32 4,40      4,36
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,64 3,71      3,67

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 499,64 509,61    504,63
  Malawi Kwacha 78,62 80,19     79,41
  Tanzânia Shilling 27,28 27,82     27,55
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,48 13,75     13,62
  Canada Dolar 50,07 51,07     50,57
  China/Offshore Renminbi 9,91 10,11     10,01
  China Renminbi 9,93 10,13     10,03
  Dinamarca Coroa 9,18 9,37      9,28
  Inglaterra Libra 82,40 84,04     83,22
  Noruega Coroa 7,16 7,30      7,23
  Suécia Coroa 6,61 6,74      6,68
  Suíça Franco 66,99 68,33     67,66
  União Europeia Euro 68,31 69,67     68,99

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,5567100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.995,58000
Venda..............  1.996,09000

Maputo,  19.04.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

PUBLICIDADE

A ECONOMIA chinesa registou um 
crescimento de 4,8% no primeiro tri-
mestre, abaixo da meta estipulada por 
Beijing, numa altura em que a dissemi-
nação de surtos da Covid-19 resulta no 
confinamento de centros industriais.

O crescimento acelerou, em rela-
ção ao ritmo de 4 por cento atingido no 
trimestre anterior, quando o Governo 
chinês restringiu o acesso ao crédito 
pelo vasto sector imobiliário do país.

O aumento no período entre Janei-
ro e Março ficou, no entanto, abaixo da 
meta oficial de “cerca de 5,5%”, esti-
pulada pelo Partido Comunista Chinês 
para este ano e que os analistas apon-
tam ser difícil de atingir, a não ser que o 
Governo avance com grandes estímu-
los.

Os gastos nos sectores de retalho e 
manufactureiro, e o investimento em 
fábricas, imóveis e outros activos fixos 
aumentaram.

“A recuperação da economia na-
cional foi sustentada e a gestão da eco-
nomia foi geralmente estável”, apon-
tou Fu Linghui, porta-voz do Gabinete 
Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, 
em comunicado.

Contudo, as vendas a retalho, um 
indicador de gastos do consumidor, 
caíram 3,5%, em Março, a primeira 
contração desde Julho de 2020 à me-
dida que as autoridades endureceram 
as medidas antipandemia, visando 
combater o surto mais grave no país em 
mais de dois anos.

Os dados aumentam a pressão so-
bre a estratégia de “zero casos” da Co-
vid-19 da China, à medida que sobem 
os custos económicos e sociais. O nú-
mero de casos na China disparou em 
Abril, com Xangai como epicentro.

A cidade, que é o centro financeiro 
da China e sede de um dos porto mais 
movimentado do mundo, permanece 

praticamente isolada, com os seus 25 
milhões de moradores proibidos de sair 
de casa.

O surto eclodiu num momen-
to precário para a economia da Chi-
na, após uma crise de dívida no sector 
imobiliário, durante a segunda metade 
de 2021. A meta de 5,5% para 2022 é a 
menor em três décadas.

Linghui apontou para os “surtos 
frequentes” da Covid-19 na China e um 
“ambiente internacional cada vez mais 
grave e complexo”.

“Com o ambiente doméstico e in-
ternacional a tornar-se cada vez mais 
complicado e incerto, o desenvolvi-
mento económico enfrenta dificulda-
des e desafios significativos”, apontou.

Analistas do grupo japonês de ser-
viços financeiros Nomura estimaram, 
na semana passada, que 45 cidades, que 
correspondem a 40% do Produto In-
terno Bruto (PIB) da China, estavam sob 

medidas de confinamento, completas ou 
parciais, e acrescentaram que o país esta-
va em “risco de entrar em recessão”.

A produção industrial, que foi um 
grande impulsionador da recuperação 
inicial da China da pandemia, em 2020, 
aumentou 5%, em Março, em relação 
ao mesmo mês do ano anterior.

O investimento em activos fixos 
aumentou 9,3%, nos primeiros três 
meses de 2022, em termos homólogos. 
Nas últimas semanas, o Primeiro-Mi-
nistro da China, Li Keqiang, alertou 
repetidamente sobre os riscos econó-
micos. Também o Presidente chinês, 
Xi Jinping, apontou, em Março, para a 
necessidade de minimizar o impacto 
económico das políticas antipandemia.

Para além de Xangai, também as 
cidades de Jilin e Changchun, impor-
tantes centros industriais do nordeste 
da China, encontram-se sob confina-
mento total há mais de um mês.

O MINISTRO da Economia e 
Finanças, Max Tonela, parti-
cipa desde ontem, nas reu-
niões de Primavera do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Mundial, em 
Washington, onde tem pre-
vistos encontros com diversas 
personalidades de instituições 
financeiras internacionais. 

De acordo com a agenda 
de trabalho, Tonela e a delega-
ção que o acompanha toma-
ram parte ontem no encontro 
sobre “Diálogo de políticas 
para maximizar o crescimento 
no meio da vulnerabilidade da 
dívida na África subsaariana”, 
reunião que decorreu sob o 
lema “Usando as Oportunida-
des para Superar os Desafios”.

Ainda ontem, Max Tonela 
tinha agendado um encon-
tro de cortesia com o director 
executivo do Banco Mundial 
para a Consistência Africana, 
Taufila Nhamadzabo, e uma 
reunião bilateral com o pre-
sidente do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), 
Akinwuni Adesina.

As relações entre as insti-
tuições financeiras de Bretton 
Woods e Maputo atingiram 
recentemente um novo pata-
mar, com o anúncio do FMI de 
reatamento da assistência fi-
nanceira internacional ao Or-
çamento do Estado (OE), após 
a suspensão desencadeada 
pela descoberta das chamadas 
dívidas ocultas.

Na semana passada, o mi-
nistro da Economia e Finanças 
anunciou que o BAD voltará a 
financiar o Orçamento do Es-
tado (OE), a partir de 2023, e 
que o Banco Mundial também 
sinalizou a retoma dessa mo-
dalidade de apoio, mas sem 

PARA SUPRIR A CRESCENTE PROCURA

CFM vai investir na aquisição 
de mais locomotivas e vagões

A 
EMPRESA Portos e 
Caminhos de Fer-
ro de Moçambique 
(CFM) garante que 
vai continuar a in-

vestir na mobilização de re-
cursos, através da aquisição 
de material circulante como 
locomotivas e vagões, com 
vista a suprir a crescente pro-
cura destes meios.

A garantia foi dada, re-
centemente, em Maputo, 
pelo Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) dos 
CFM, Miguel Matabel, num 
evento que abordou sobre 
os principais projectos em 
curso no âmbito da compe-
titividade dos corredores de 
transportes em Moçambi-
que.

Neste momento, está em 
curso a aquisição adicional 
de 40 vagões balastreiros, 
300 de bordas altas, 350 pla-
taforma para o transporte de 
contentores, bem como cin-
co locomotivas.

Matabel disse que a em-
presa está apostada no me-
lhoramento da gestão opera-
cional, com vista a garantir a 
redução de custos e elevação 
dos níveis de confiança do 
cliente e continua a apostar 
no reforço e manutenção da 
infra-estrutura.

Garantiu ainda que a em-
presa vai continuar a investir 
na construção de mais ter-
minais aduaneiros nos dife-
rentes corredores do pais.

“Vamos continuar a in-
vestir no melhoramento do 

FMI E BANCO MUNDIAL

Max Tonela participa 
nas reuniões de Primavera

especificar datas.
As reuniões de Primavera 

do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e dos conselhos 
de governadores do Grupo 
Banco Mundial reúnem ban-
queiros centrais, ministros de 
finanças e desenvolvimento, 
executivos do sector priva-
do, representantes de orga-
nizações da sociedade civil 
e académicos “para discutir 
questões de preocupação glo-
bal, incluindo as perspectivas 
económicas mundiais, erra-
dicação da pobreza, desenvol-
vimento económico e eficácia 
da ajuda”.

De acordo com a agenda, 
as reuniões anuais incluem 
seminários, briefings regio-
nais, conferências de impren-
sa e outros eventos focados na 
economia global, desenvolvi-
mento internacional e sistema 

financeiro mundial.
No âmbito das reuniões de 

Primavera, o FMI divulgará a 
actualização das projecções 
económicas globais, nas quais 
irá cortar a previsão divul-
gada para este ano e para 2023, 
anunciou a directora-geral da 
instituição, Kristalina Geor-
gieva.

“Para a maioria dos paí-
ses, o crescimento ainda 
permanecerá em território 
positivo”, afirmou a directo-
ra-geral, acrescentando que 
o impacto da guerra irá con-
tribuir para revisão em baixa
para 143 economias este ano,
representando 86% do PIB
mundial.

Em Janeiro, o FMI cortou 
a previsão de crescimento da 
economia mundial para este 
ano em 0,5 pontos percen-
tuais (p.p.) para 4,4%.

ICM e Gapi reforçam crédito para comercialização agrícola

ICM e o Gapi acordaram reforçar a Linha de Crédito de Comercialização Agrícola 

interface no recinto por-
tuário, que permita maior 
flexibilidade na rotação de 
material circulante, através 
do aumento de linhas de re-
cepção”, disse.

O PCA dos CFM explicou 
que a empresa promove o 
desenvolvimento, expansão 
e modernização dos portos 

e vias férreas nacionais, quer 
através de investimentos di-
rectos quer por via de parce-
rias.

Através de três corredo-
res, nomeadamente Mapu-
to, Beira e Nacala, os CFM 
servem os países do hinter-
land, nomeadamente África 
do Sul, Eswatini e Zimba-

bwe, no Sul; Zimbabwe, Ma-
lawi, Zâmbia e RD Congo no 
Centro, bem como Malawi e 
Zâmbia no Norte.

Salientou ainda que, 
através do desenvolvimento 
da sua infra-estrutura fer-
ro-portuária, Moçambique 
tem o potencial de se tornar 
num dos maiores corredores 

logísticos da região na sua 
relação com o resto do mun-
do.

Os factores críticos que 
justificam esse potencial são 
a localização geográfica de 
Moçambique, vantagem de 
instalações existentes, bem 
como, existência de recur-
sos.

O INSTITUTO de Cereais de 
Moçambique (ICM) e a Gapi 
aprovaram um programa 
de mobilização de recursos 
adicionais para reforçar a 
Linha de Crédito de Comer-
cialização Agrícola (LCCA), 
um instrumento que, desde 
a sua criação em Dezembro 
de 2018, já financiou 260 
operações, num montan-
te acumulado de 374 mi-
lhões de meticais. Em 2021, 
a LCCA financiou a compra 
aos agricultores familiares 
de 93,3 mil toneladas de 
produtos diversos.

“Face aos resultados até 
aqui alcançados e ao cres-
cimento da capacidade e da 
procura dos agricultores fa-
miliares e comerciantes ru-
rais, é importante que para 

esta campanha se consiga 
reforçar a LCCA com mais 
100 milhões de meticais”, 
disse o director financeiro 
da LCCA, Amiro Abdula.  

Segundo o director fi-
nanceiro, este instrumento 
tem tido impacto positivo 
nas economias locais e o ri-
gor na sua gestão assegura 
que esta carteira de crédito 
se encontre com baixo índi-
ce de atraso, na ordem 7%, 
e a taxa de cumprimento no 
reembolso do crédito situa-
-se em 93%.

“Considerando os riscos
deste sector e o grupo-alvo, 
estes indicadores demons-
tram a seriedade e profis-
sionalismo da parceria ICM-
-Gapi”, afirmou.

Das 260 operações de 

crédito financiadas, 13% 
foram para o agro-proces-
samento e 87% para a co-
mercialização agrícola. Cer-
ca de 40% destas operações 
beneficiaram empresas de 
jovens. 

De acordo com um re-
latório conjunto das duas 
instituições, “estas per-
centagens nos remetem à 
necessidade de incentivar 
os jovens a optarem pelo 
empreendedorismo, mais 
concretamente a abraçarem 
a área da comercialização 
agrícola, como forma de 
aumentar o rendimento das 
suas famílias”.

A região Norte do País 
absorveu 65% do valor total 
financiado pela LCCA. mi-
lho, feijão, gergelim, soja, 

Economia chinesa cresce 4,8%
no primeiro trimestre de 2022

ervilha, amendoim, casta-
nha de caju, arroz e man-
dioca seca são os produtos 
mais adquiridos pelos co-
merciantes rurais. 

“Apesar das dificuldades 
impostas pela pandemia da 
Covid-19 e recursos escas-
sos, a LCCA obteve um au-
mento de cerca de 41% de 
empregos gerados em 2021 
em relação ao acumulado 
até 2020”, lê-se no docu-

mento.
A fonte acrescenta que 

“com efeito, 982 novos em-
pregos foram criados, sendo 
361 mulheres e 621 homens. 
Portanto, a LCCA permitiu, 
até ao momento, a criação 
e/ou manutenção de 1567 
empregos, maioritariamen-
te nas zonas rurais”.

A LCCA foi criada para 
financiar a comercialização 
agrícola, bem como acti-

vidades de agro-processa-
mento, com prioridade para 
as regiões onde os campo-
neses têm mais dificuldade 
de aceder aos mercados. A 
parceria entre  ICM e  Gapi 
tem também promovido 
investimentos para a am-
pliação e modernização de 
infra-estruturas de arma-
zenamento, conservação e 
processamento de bens co-
mercializados.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DA VILA DE MANDLAKAZI 

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

Anúncio de Concurso Público 

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi, na Província de Gaza, convida empresas

interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº do 
Concurso 

Objecto 
Data limite para 
apresentação  das 
propostas 

Data e  hora 
da abertura 
das propostas 

Valor da 
garantia 
Provisória 

03/CP/CMVM/
UGEAL/2022

Contratação de Empreitada de 

Obra para Construção de 

Maternidade, Passagem 

coberta e Aterro Sanitário no 

Centro de Saúde Liberdade 

27-05-2022
Hora: 11:00h

27-05-2022
Hora: 11:0h

145.000,00MT 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do

concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de 2.000,00 MT (dois mil meticais),

para cada conjunto, assim como fazerem a entrega das suas propostas, no seguinte endereço:

Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi, Telefax: 28261008, Província de Gaza.

3. Os Empreiteiros deverão Possuir um Alvará de 4ª Classe

4. O Período da validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data limite

para submissão das propostas;

5. A visita conjunta ao local da obra será efectuada no dia 29/04/2022, pelas 11:00 horas com a

concentração no endereço acima indicado.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 16/05/2017, pelas 11:00 horas na

sala de Sessões do Município de Mandlakazi.

7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 8

de Março.

Mandlakazi, aos 14 de Abril de 2022 

A Presidente 

………………………………….. 

Assinatura Elegível 

Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017

O nosso cliente é uma empresa que actua no sector de Electricidade e que no âmbito da sua actividade pretende 
recrutar:

ENGENHEIRO ELÉCTRICO/ELECTROTÉCNICO JÚNIOR (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO

Reportando ao Engenheiro Eléctrico Sénior, será responsável por gerir e manter os sistemas de contagem instalados 
nos equipamentos eléctricos; monitorar os programas de operação e manutenção da infraestrutura eléctrica 
internacional de 400 kV; gerir os planos e contratos de limpeza da servidão/área de protecção parcial ao longo da 
infraestrutura eléctrica internacional de 400 kV; assegurar compatibilidade dos programas de manutenção com os 
standards e requisitos estabelecidos nos contratos de fornecimento de energia eléctrica; elaborar relatórios e 
manter actualizadas bases de dados sobre a infraestrutura eléctrica, projectos em curso, fluxos energéticos e 
comportamento das perdas no sistema eléctrico; assistir à preparação de especificações para aquisição de 
equipamentos de substituição e/reserva, bem como outros materiais e serviços requeridos; gerir e assegurar a 
implementação do plano de manutenções planeadas e não planeadas; identificar e monitorar eventuais defeitos no 
sistema e planear a sua correcção; proceder à investigação das causas de defeitos; monitorar a performance geral 
da infraestrutura eléctrica internacional de 400 kV e participar em testes de aceitação de fábrica para diversos 
equipamentos (FAT).

PERFIL

• Licenciatura em Engenharia Eléctrica/Electrotécnica (correntes fortes);
• Idade máxima de 30 anos;
• Conhecimento sobre regras de operação e manutenção de equipamentos de Subestação e linhas de transmissão;
• Conhecimento sobre os códigos aplicáveis relacionados à engenharia electrónica;
• Conhecimento dos princípios e sistema de medição;
• Conhecimento básico de Operação e Manutenção;
• Conhecimento em Gestão de Projectos;
• Conhecimento em Saúde e Segurança e Gestão de Riscos;
• Proficiência em Inglês;
• Conhecimento de informática (MS Office);
• Disponibilidade para trabalho no campo e deslocações de trabalho;
• Nacionalidade Moçambicana.

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

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 25 
de Abril de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás 
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e 
anexado o respectivo Curriculum Vitae.

Empresa Certificada

NM ISO 9001
Empresa Certificada

NM ISO 45001

OFERECEMOS
A oportunidade de integrar uma empresa sólida e reconhecida, que proporciona remuneração compatível com a função.
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PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022

Reduzem casos 
de violência doméstica       

O
S casos de violência 
doméstica na cidade 
da Beira reduziram 

significativamente 
durante o primei-

ro trimestre do corrente ano, 
comparativamente a igual pe-
ríodo do ano passado.

A avaliação foi feita ao nos-
so Jornal pela chefe do Depar-
tamento de Atendimento à 
Família e a Menores Vítimas de 
Violência, no Comando da Po-
lícia da República de Moçam-
bique (PRM) em Sofala.

A fonte revelou que o seu 
sector registou 111 casos du-
rante o primeiro trimestre de 
2022 contra os 141 em igual pe-

ríodo de 2021. 
Para justificar tal redução, 

Sididi Paulo apontou o intenso 
movimento de sensibilização, 
envolvendo todos os actores da 
sociedade.

Os casos reportados são de 
violência física grave, simples, 
psicológica e patrimonial que 
ocorrem maioritariamente nos 
bairros do Alto da Manga, Chi-
pangara e Munhava.

A chefe do Departamen-
to de Atendimento à Família 
e Menores Vítimas de Violên-
cia no Comando da PRM em 
Sofala fez questão de elucidar 
que sempre que os casos au-
mentam são imediatamente 

activadas jornadas de sensibili-
zação comunitária e reforçam-
-se as palestras em todos os 26
bairros daquele centro urbano,
para estancar tais episódios
maléficos.

Num outro pronuncia-
mento, Paulo encorajou a toda 
sociedade a denunciar estas 
situações que atentam contra a 
harmonia social. 

“Todos sabemos que a vio-
lência doméstica é um crime 
público, pelo que qualquer 
pessoa pode denunciá-la. Gos-
taria de recordar que todos os 
casos que dão entrada no nos-
so sector são imediatamente 
encaminhados à Procuradoria 

e ao Tribunal Judicial”, asse-
gurou.

Como resultado deste 
aperto ao cerco, a nossa fonte 
referiu que os prevaricadores 
estão a dar sinais de arrepen-
dimento. Considerou que isso 
não basta, pois o importante 
é combater este cenário “uma 
vez que as atitudes superam a 
boca”.

Por outro lado, garantiu 
que o Gabinete de Atendimen-
to à Família e a Menores Víti-
mas de Violência Doméstica 
continua a amparar os afecta-
dos, entre os quais se destacam 
idosos, crianças e viúvas que, 
em algum momento, são des-
pejados pelos seus familiares.

Nestas situações, a aposta 
tem sido a busca de consensos 
entre as partes afectadas para 
que as vítimas sejam reintegra-
das, acarinhadas e protegidas 
pelas respectivas famílias.

Não sendo possível, as ví-
timas são encaminhadas aos 
Centros de Trânsito no bairro 
de Matacuane e de Apoio à Ve-

lhice, em Nhangau, arredores 
da cidade da Beira.

 Este trabalho, conforme 
assegurou a nossa fonte, conta 
com uma equipa multissecto-
rial integrando a PRM, Institu-
to de Patrocínio e Assistência 
Jurídica (IPAJ), Procuradoria da 
República, Acção Social, entre 
outros sectores relevantes nes-
ta matéria que afecta a socie-
dade em geral. 

Sobre este assunto, o nos-
so Jornal ouviu a opinião do 
régulo da Beira, Pedro Simão, 
que confirmou que a situação é 
preocupante.

Queixou-se de haver re-
presálias aos denunciantes, 
mas alguns suspeitos encon-
tram-se encarcerados.

Explicou que a violência 
doméstica resulta de casos 
passionais e defendeu que a so-
lução é a sensibilização.

Aproveitou o ensejo para 
apelar a todos os citadinos para 
serem unidos e a abandonarem 
esta prática negativa. 

Gabinetes de atendimento ajudam a travar a violência doméstica

Sididi Paulo em campanha de sensibilização

BILHARZIOSE E PARASITOSE

Saúde ultrapassa 
meta de tratamento
CERCA de 600 mil pessoas com 
idade a partir dos cinco anos 
foram abrangidas, na cidade da 
Beira, pela campanha de trata-
mento massivo de bilharziose 
(schistosomíase) e parasitose 
intestinal, número que repre-
senta uma superação da meta 
que era de 575.845 cidadãos.

O facto foi partilhado on-
tem ao nosso Jornal pelo mé-
dico-chefe da cidade, Manuel 
Seco, defendendo que tal signi-
fica um ganho satisfatório pelo 
facto de a população ter acata-
do as mensagens transmitidas 
pelos técnicos e activistas de 
saúde sobre a necessidade de 
afluírem ao tratamento massi-
vo contra estas enfermidades.

O nosso entrevistado fez 
uma avaliação positiva do 
processo que decorreu duran-
te cinco dias úteis da semana 
passada.

Congratulou-se, igual-
mente, pelo facto de não ter 
sido registado qualquer caso de 
efeitos colaterais nas pessoas 
abrangidas ou qualquer outro 
constrangimento.

 O médico-chefe espera 
que, com o tratamento feito às 
pessoas, haja redução de casos 
de bilharziose e parasitose in-
testinal na cidade da Beira.

 A campanha tinha em vista 
prevenir os menores das enfer-
midades e interromper a sua 
transmissão, tendo em conta 
que se trata de doenças consi-
deradas de problemas de saúde 
pública.

De acordo com Manuel 
Seco, o tratamento para a cura 
da bilharziose é feito com re-
curso a toma dos comprimidos 
denominados prazinquantel 
enquanto a parasitose intes-
tinal é tratada com recurso ao 

mebendazol para a desparasi-
tação do paciente.

 A bilharziose contrai-se, 
geralmente, em águas paradas, 
rios e lagos, sendo os seus sin-
tomas dores ao urinar acom-
panhadas de sangue na urina, 
febres, entres outros.

Já a parasitose intestinal se 
transmite através do consumo 
de alimentos contaminados 
por parasitas.

Seco disse que a bilharzio-

se e a parasitose intestinal são 
doenças endémicas cuja pre-
valência na Beira é de 50 por 
cento sendo muito comuns em 
crianças.

Entretanto, apelou que as 
pessoas continuem a aderir a 
outras campanhas de trata-
mento massivo de qualquer 
doença que poderão decorrer 
na urbe de forma a garantir que 
estejam prevenidos destas en-
fermidades. 

A campanha de tratamento da bilharziose foi um sucesso

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de 
distância das outras pessoas e use sempre a máscara. 
Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios 
ou cerimónias fúnebres. Cuide-se porque o vírus está 
em qualquer lugar.

Manica na expectativa 
de boa colheita

Um óbito e oito pacientes
recuperados da Covid-19

População não deve 
temer a Polícia

A
PESAR da escassez 
das chuvas e dos su-
cessivos fenómenos 
meteorológicos ex-
tremos, a produção 

de cereais, em especial de mi-
lho, continua promissora na 
província de Manica.

Segundo o director pro-
vincial de Agricultura e Pes-
cas de Manica, Ernesto Lopes, 
desde finais de Janeiro último 
que a província regista fraca 
precipitação, decorrente das 
mudanças climáticas. Mesmo 
assim, garantiu que nem tudo 

está perdido, havendo espe-
rança de boa colheita.

De acordo com a fonte, as 
chuvas que têm caído de for-
ma esporádica nos últimos 
dias e a segunda sementeira 
que está em curso alimenta 
a esperança de que nada está 

perdido por enquanto. 
“No mês de Março come-

çaram a aparecer, de forma 
esporádica, as chuvas que 
recuperam as plantas que já 
florescem em algumas áreas 
que não foram afectadas. Ain-
da não estamos em estado de 

AS autoridades sanitárias anunciaram ontem 
a morte de uma pessoa devido à Covid-19 e a 
notificação de oito pacientes recuperados da 
doença.

Trata-se de paciente do sexo feminino, de 
80 anos, que perdeu a vida no domingo, numa 
das unidades sanitárias na cidade Maputo. Com 
este óbito, sobe para 2201 o cumulativo de mor-
tes causadas por esta doença, desde Março de 
2020.

Outras duas pessoas testaram positivo para 
a SARS-Cov-2, segundo as autoridades sanitá-
rias no seu informe de actualização diária sobre 
a Covid-19.

Os dois casos positivos são de indivíduos do 
sexo masculino, um moçambicano e um es-
trangeiro.

O Ministério da Saúde, no seu comunicado, 
indica que subiu para 8512 o cumulativo de in-
ternados no país, em consequência da doença, 
com a hospitalização, nas últimas 24 horas, de 
um paciente infectado pelo novo coronavírus. 

Assim, o país conta, actualmente, com dois 
pacientes internados, um dos quais nos cuida-
dos intensivos, sob oxigenoterapia.

Desde que notificou o primeiro caso da 
doença, em Março de 2020, Moçambique já ras-
treou 7.619.973 pessoas, no âmbito da vigilância 
sanitária decorrente da pandemia, sendo que 
deste número, 222.634 pessoas foram submeti-
das à quarentena domiciliar.

Entretanto catorze milhões, seiscentas e 
cinco mil, oitocentas e cinquenta e uma pessoas 
já tomaram a vacina contra a Covid-19, desde o 
início do processo de imunização da população 
moçambicana no ano passado. Destas, 370 pes-
soas foram vacinadas com a 1.ª e 2.ª dose, nas 
últimas 24 horas. 

Outras 331.449 receberam a dose de reforço 
no mesmo período, sendo que 13.626.397 pes-
soas estão completamente vacinadas contra a 
doença. A cobertura vacinal situa-se em 89,6 
por cento do grupo-alvo, estimado em 15,2 mi-
lhões.

A POPULAÇÃO não deve temer os agentes da 
Polícia da República de Moçambique (PRM), 
pelo contrário, tem que olhar para a sua presen-
ça como sinal de maior segurança nas comuni-
dades. 

Segundo comandante-geral da Polícia, que 
falava no arranque do 42.º Curso de Formação 
Básica da Polícia que decorre, simultaneamen-
te, na Escola Prática de Matalana, no distrito de 
Marracuene, e das Forças Especiais de Macand-
zene, distrito da Manhiça, ambos na província 
de Maputo, a presença da Polícia deve ser sinal 
de que a zona está segura.

“Queremos uma Polícia servidora e que fa-
cilite a vida dos cidadãos”, exortou.

Bernardino Rafael advertiu ainda aos candi-
datos que todos os actos de corrupção e com-
portamentos desviantes serão prontamente 
sancionados. 

“Do mesmo modo, não entram aqui com 
ambições de escolher os lugares onde preten-
dem ser afectos. A Polícia é única e o ramo de 
Protecção é a base da nossa corporação. Os res-
tantes são por destacamento”, explicou.

Referiu que a formação em curso visa res-
ponder às necessidades que o país enfrenta na 
garantia da segurança pública, daí que o proces-
so constitui ferramenta principal para moldar o 
Polícia de qualidade, profissional e munida de 
valores éticos e deontológicos.

APESAR DA FALTA DE CHUVAS

Produção agrícola anima camponeses em Manica

SEGUNDO BERNARDINO RAFAEL

Novos ingressos chamados a dar o melhor de si no reforço da garantia de segurança

alerta. Reconhecemos que há 
uma fraca queda de chuvas, 
mas não é preocupante”, disse 
Ernesto Lopes.   

O director de Agricultu-
ra e Pescas disse ainda que o 
sector está a desenhar estraté-
gias para a segunda época, que 
passam necessariamente por 
apostar em sementes certifi-
cadas de ciclo curto e resilien-
tes às mudanças climáticas.

“O desafio é continuarmos 
a mobilizar os produtores para 
abraçarem a segunda época, 
semeando também nas baixas 
e usarem sementes certifica-
das e de ciclo curto”, indicou.

Acrescentou que a pro-
víncia carece de 11,5 tonela-
das de semente diversa, desde 
hortícolas e oleaginosas, para 
apoiar as famílias do sector 
agrário que viram suas ma-
chambas inundadas de água e 
lodo, por conta da tempestade 
tropical Ana.

No entanto, os distritos de 
Tambara e Macossa, no norte, 
e Machaze, sul, podem en-
frentar escassez de alimentos 
por serem predominante-
mente semi-áridos e, por isso, 
ciclicamente afectados pela 
estiagem. 

DESVIO DE 113 MILHÕES DE METICAIS

Tribunal prossegue com
audição de Anastácia Zitha

WALTER MBENHANE

RETOMA hoje, na 10.ª Secção do Tri-
bunal Judicial da Cidade de Mapu-
to, a audição da ré Anastácia Zitha, 
no prosseguimento do julgamento 
do caso de desvio de 113 milhões da 
Direcção Nacional do Trabalho Mi-
gratório (DTM).

Anastácia Zitha, antiga directora 
da DTM, será ouvida pelo quarto dia 
no contexto da busca da verdade ma-
terial e esclarecimento dos factos de 
que é acusada. 

A ré é indiciada de peculato, abu-
so de confiança e de participação 
económica em negócio, que resultou 

num rombo de mais de 113 milhões de 
meticais.

O MP refere, na sua acusação, que 
a ré, na qualidade de servidora públi-
ca, tinha, entre outras atribuições, 
de cuidar dos projectos de reinserção 
social dos mineiros e/ou seus de-
pendentes mas, ao invés disso, foi 
retirando o valor dos mesmos para 
interesse da sua família, simulando 
contratos que não beneficiaram aos 
legítimos interessados.

Na última sessão, na passada 
quinta-feira, Anastácia Zitha disse, 
em sede de audiência, que a aquisição 
e oferta de cabazes para personali-
dades, por ocasião do fim-de-ano, 

era uma prática no Ministério do Tra-
balho, que tutela a DTM.

Confirmou que esta entidade che-
gou a fazer pagamentos de mais de 1,5 
milhão de meticais em cabazes, va-
lores que eram retirados da conta da 
taxa de contratação de mão-de-obra 
estrangeira.

Esta conta e a de juros, segundo 
a ré, eram usadas para o pagamen-
to de várias despesas da DTM, como 
almoços de confraternização, festiv-
idades do 1.° de Maio e banquetes de 
saudação aos mineiros por ocasião da 
passagem do fim-de-ano.

Questionada sobre a razão de te-
rem usado o dinheiro dos mineiros 

para contratação de serviços e bens 
em benefício da DTM, Anastácia Zitha 
respondeu que as festas e banquet-
es beneficiavam os ex-trabalhadores 
das minas na África do Sul.

Por outro lado, a ré não pôde pre-
cisar os projectos financiados pela 
DTM porque a instituição consentia e 
financiava vários planos. Sobre o con-
trato de ajuste directo à empresa Dona 
Tina Artes e Decorações de Interiores, 
pertencente à esposa do réu Pedro 
Taimo, pelo facto de não ter o visto do 
Tribunal Administrativo (TA), a ré ex-
plicou que as contas da DTM não con-
stam do sistema financeiro do Estado, 
pois pertencem a particulares.

UMA pessoa morreu e outras três contraíram feri-
mentos graves, em consequência de um acidente 
de viação, ocorrido no sábado, na EN1, próximo 
ao posto administrativo das Palmeiras, no distrito 
da Manhiça.

O sinistro envolveu uma viatura da marca 
Toyota D4D, com a chapa de inscrição AIT 203 
MC, que seguia no sentido Maputo-Xai-Xai, que 
se despistou e capotou na margem oposta da es-
trada.

Segundo a porta-voz da Polícia da República 
de Moçambique(PRM) na província de Maputo, 
Carmínia Leite, o acidente foi causado por exces-
so de velocidade.

Acrescentou que os feridos foram transporta-

dos para o Hospital Distrital da Manhiça, enquan-
to o corpo ficou sob responsabilidade das autori-
dades da medicina legal.

A Polícia reportou, igualmente, a recupera-
ção, no fim-de-semana, de uma viatura aban-
donada, próximo ao Mercado de Khongolote, no 
município da Matola. 

Carmínia Leite disse ainda que dois indiví-
duos desconhecidos introduziram-se numa resi-
dência, no bairro 1.° de Maio, onde roubaram uma 
viatura da marca Toyota Mark X, cor branca, com 
a chapa de inscrição ALG 925 MC.

Garantiu que o veículo, uma vez recuperado, 
foi entregue ao proprietário, um cidadão de na-
cionalidade zimbabweana. 

O TRIBUNAL distrital de Montepuez, em Cabo Delgado, condenou, 
há dias, indivíduos acusados de mineração ilegal, dentro da área con-
cessionada à empresa Montepuez Ruby Mining (MRM), na região de 
Namanhumbir.

Dois dos acusados, designadamente Mbonda Macesse e Manuel 
Pedro, deverão cumprir quatro anos de prisão. 

As sentenças estão próximas de molduras penais para este tipo de 
crime que, vai de um a cinco anos de prisão.

Estas, de acordo com a nota da MRM, demonstram que as auto-
ridades judiciais estão a levar a sério a questão do garimpo, tendo em 
conta os danos à economia nacional e ao tecido social local.

“A MRM continuará a trabalhar em estreita colaboração com as 
autoridades para assegurar que os surpreendidos a praticar a explora-
ção ilegal de rubis, na sua concessão, sejam tratados em conformidade 
com a lei”, disse uma fonte da empresa.

A nota diz que o número crescente de incidentes, ataques e fatali-
dades envolvendo garimpeiros, na sua concessão, é uma grande preo-
cupação para a empresa e para as comunidades locais, cujas aldeias 
estão pressionadas, devido ao fluxo de pessoas de povoados distantes, 
províncias vizinhas e outros países.  “As práticas inseguras dos mi-
neiros ilegais, que são normalmente supervisionados ou coagidos por 
sindicatos de contrabando ilegal de pedras preciosas, financiados por 
comerciantes estrangeiros que operam na região, continuam a resultar 
na perda de vidas humanas”, refere.

Acidente de viação mata
e fere na Manhiça

Condenados
por mineração ilegal

CONTRA CARBÚNCULO HEMÁTICO

CABO Delgado prevê vaci-
nar, este ano, 10.052 bovinos 
contra o carbúnculo hemáti-
co, doença que afecta princi-
palmente bovinos e  ovinos.

Os dados foram avan-
çados, semana passada, no 
posto administrativo de Mie-
ze, em Metuge no lançamen-
to da campanha de imuniza-
ção.

 Álvaro Júnior, director 
do gabinete do governador, 
falando em representação do 

governante, disse que serão 
vacinados, durante a campa-
nha, 5110 bovinos contra car-
búnculo sintomático,  oito 
mil contra dermatose nodu-
lar, 1000 contra brucelose.

Também serão imuniza-
dos oito mil caninos contra a 
raiva e 3.800.000 aves contra 
a  Newcastle.

Segundo Júnior, a pro-
víncia de Cabo Delgado 
conta, actualmente, com 
10.741  cabeças de  gado bo-

vino, 800.337 pequenos ru-
minantes  e 3.130.853 aves.

“As doenças dos animais 
constituem um constrangi-
mento ao desenvolvimento 
da pecuária, por isso o Con-
selho Executivo da província 
tem como uma das suas mis-
sões, proteger os efectivos e 
salvaguardar a saúde pública, 
visando a mitigação  do im-
pacto negativo das doenças 
sobre os animais”, disse Jú-
nior.

Cabo Delgado 
vacina 10.052 bovinos

Saúde pretende formar 
mil médicos especialistas

O SECTOR da Saúde projec-
ta formar pelo menos mil 
médicos especialistas, em 
diferentes áreas, nos próx-
imos dez anos, através de 
um plano acelerado visando 
responder a crescente de-
manda no sector. 

O programa, que está 
a ser desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde (MI-
SAU), em colaboração com a 
Ordem dos Médicos (OrMM) 
e Associação Médica de 
Moçambique(AMM), visa 
suprir o défice de médicos 
especialistas no país.

Segundo o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, des-
de a proclamação da inde-
pendência,  o país formou 
menos de 900 especialis-
tas, número que considera 
baixo, a olhar para as neces-
sidades.

Falando, recentemente, 
na abertura de mais um cur-
so de integração de 52 no-
vos médicos residentes no 

Hospital Central de Maputo 
(HCM), disse que os desafi-
os, em termos do número 
de especialistas, são ainda 
enormes, uma vez que parte 
considerável dos que estão 
em actividade já está ou at-
ingiu a idade de reforma.

O titular da pasta da Saú-
de avançou que com o in-
strumento, em elaboração, 
se pretende alterar o actu-
al paradigma de formação 
de especialistas assente em 
conteúdos para um modelo 
baseado em competências.

Assumiu que o novo 
modelo traz mudanças na 
forma como os formadores 
passarão a lidar com os 
pós-graduados, pois im-
plica alterações nos instru-
mentos de avaliação, a in-
trodução de novos critérios 
e estabelecimento de novos 
rácios.

O plano prevê a read-
aptação dos locais de for-
mação, ficando à responsa-

bilidade dos colégios de 
especialidade apresentar 
todas as questões logísticas 
necessárias.

Disse ainda que para cada 
local de formação se espe-
ra colocar, numa primeira 
fase, três especialistas e, 
com o tempo, avançar para 
o rácio de um especialista
para três residentes.

“Para concluir os pilares, 
entendemos e identificámos 
que existem áreas críticas 
para a formação. A Cov-
id-19, por exemplo, ensin-
ou-nos que precisamos de 
mais médicos para cuidados 
intensivos, pneumologistas 
e internistas, apesar de o 
número ter aumentado nos 
últimos anos”, destacou. 

Armindo Tiago exortou 
a todos para que assumam 
a sua responsabilidade, de 
modo a garantir que, nos 
próximos dez anos, o país 
tenha formado, no mínimo, 
mil  especialistas.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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“Chapas” voltam 
a circular na estrada 
Coqueiros-Mucuaxe

R
ETOMOU há dias 
a circulação dos 
transportes semico-
lectivos de passagei-
ros, vulgo “chapas”, 

na rota Coqueiros-Mucuaxe, 
arredores da cidade de Nam-
pula, depois de dois meses 
de suspensão devido ao es-
tado avançado de degrada-
ção em que a rodovia se en-
contrava.

A estrada ficou muito es-
buracada na sequência das 

chuvas provocadas pelo ci-
clone Gombe. Pela aparen-
te inoperância do Conselho 
Municipal, os residentes da 
zona mobilizaram-se para 
melhorar o estado da via.

Segundo apurou a nossa 
Reportagem, a suspensão da 
circulação dos “chapas” dei-
xou muitos moradores das 
zonas de Siquia, Mucuaxe e 
do bairro de Namiteca afli-
tos, na medida em que estes 
meios facilitam a mobilidade 

de um ponto para o outro.
Durante o período em 

que as viaturas não circu-
lavam, os munícipes recor-
riam aos táxi-motas, que, 
aproveitando-se da situa-
ção, empolaram os preços. 
Marta Eugénio, residente 
no bairro de Namiteca, dis-
se que durante o período de 
suspensão dos semicolecti-
vos se viu obrigada a andar 
a pé da sua residência à zona 
dos Coqueiros, para depois 

apanhar “chapa” para cida-
de.

Custodiou Romão, ou-
tro munícipe residente em 
Namiteca, enfrentou muitas 
dificuldades, pois diaria-
mente tinha de gastar 100 
meticais por viagem de tá-
xi-mota para o posto de tra-
balho. 

“Com a retoma da circu-
lação de ‘chapas’ nesta via, 
respiramos de alívio”, disse 
Romão.

O DESRESPEITO e desconhecimento das re-
gras de trânsito por maior parte dos opera-
dores de táxi-motas está a contribuir para a 
ocorrência de vários acidentes de viação en-
volvendo velocípedes, situação que a Asso-
ciação Moçambique Sem Acidentes de Viação 
(AMOSAVI) considera preocupante.

Segundo Calado Lopes, presidente da 
agremiação, maior parte dos operadores de 
táxi-motas desconhece ou desrespeita as nor-
mas de condução na via pública, daí a neces-
sidade de tomada de medidas. O responsável 
não avançou, para já, que medidas deverão ser 
tomadas contra a má condução nas estradas.

Segundo dados disponíveis, estima-se em 
pouco mais de mil o número de motorizadas 
usadas para o serviço de transporte de passa-
geiros na cidade de Nampula. Os táxi-motas 
surgiram no âmbito da iniciativa de grupo 
de cidadãos sem emprego formal, constituí-
do maioritariamente por jovens entre 22 e 35 

anos. 
Além de constituir fonte de subsistência 

dos seus operadores, a actividade está a miti-
gar a escassez de transporte colectivo e semi-
colectivo de passageiros na cidade de Nampu-
la. Guiados pelo espírito de ganhar a vida de 
forma honesta, os proprietários de moto-táxis 
foram habituando os seus clientes a concen-
trarem-se em determinados locais de recolha 
e desembarque, que se acabaram transfor-
mando em autênticas praças destes meios al-
ternativos de transporte.

Neste momento, funcionam na cidade 
mais de 10 praças, podendo-se destacar a 
zona denominada Total, nos entroncamentos 
entre as avenidas do Trabalho e 25 de Setem-
bro, Sipal, nas antigas oficinas da ex-Emocat, 
na rua da Unidade, Feira Dominical, defronte 
da Direcção Provincial da Educação e Desen-
volvimento Humano e nas proximidades da 
residência do Arcebispo.

Desrespeito das regras 
aumenta acidentes

“Chapas” voltam a circular entre Coqueiros e Mucuaxe

Muitos moto-taxistas na cidade de Nampula não têm cartas de condução

A TRANSITABILIDADE entre Monapo 
e Quixaxe, no distrito de Mogincual, 
foi reposta sábado com a execução dos 
acessos da ponte sobre o rio Ampues-
se, que haviam sido destruídos pelo 

ciclone Gombe. O delegado da ANE de 
Nampula, Celso Mabjaia, apelou aos 
utentes, sobretudo os camionistas, 
para limitarem a velocidade a 20 km/
hora e observarem a carga máxima de 

30 toneladas.
A ponte sobre o rio Ampuesse é vi-

tal para o transporte de pessoas e bens 
entre os distritos de Monapo e Mogin-
cual.

Reposta transitabilidade 
entre Monapo e Quixaxe
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



8 Terça-feira, 19 de Abril de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

comunica-se a adjudicação de concursos, nos seguintes termos:

Nº do Concurso Objecto Nome do Concorrente
Preço

 (incluindo o IVA)

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 

CR13A000241CL00012022
Prestação de serviços de catering AIDA TAQUIDIR CATERING 394.407,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CL00022022

Fornecimento de produtos 
alimentícios, higiene e limpeza 

MAHOMED SUPERMERCADO 552.553,75MT

MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE N.°01/GCCC/RA/

MI/2022

Arrendamento de 3 (três) imóveis 
para habitação de magistrados na 

província de Manica 
AMIMÓVEIS, LDA

702.000,00MT por 
cada imóvel/Ano   

Prorrogação de contrato
Fornecimento de água em galões 

e manutenção de bebedouros 
SOCIEDADE DE ÁGUAS DE 

MOÇAMBIQUE 
76.800,00MT

Ajuste Directo

Manutenção e reparação de 
sistemas de segurança

IOT-VOIP COMUNICAÇÕES 
UNIFICADAS 

261.987,57MT

Fornecimento de equipamento de 
desinfecção de documentos 

BSA SISTEMAS, LDA 35.100,00MT

Prestação de serviços de sucção 
de fossas sépticas

COGIM, LDA 34.921,00MT

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 
viaturas da marca Renault 

CAETANO FORMULA 150.000,00MT

Prestação de serviços de 
fiscalização de obras de reparação  
e manutenção de  residências de 

habitação de magistrados 

NIKOTCHOLAKA 
ENGENHARIA & 
CONSTRUÇÃO 

120.861,00MT

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

A Autoridade Contratante
174

A JUVENTUDE mostra-se 
preocupada com a alegada falta 
de inclusão política, argumen-
tando que está cada vez me-
nos representada nos órgãos 
de tomada de decisão no país, 
chamando à atenção para a 
necessidade de os partidos ga-
rantirem maior inserção deste 
grupo nos espaços democráti-
cos e eleitorais.

Uma mesa redonda jun-
tando jovens dos partidos Fre-
limo, Renamo e Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) e da sociedade civil, a 
nível da região sul do país, teve 
lugar recentemente em Mapu-
to, para uma reflexão sobre a 
inclusão e representação deste 
grupo social, tendo como foco 
as eleições autárquicas do pró-
ximo ano.

Organizado pelo Instituto 
para a Democracia Multiparti-
dária (IMD), no encontro ficou 
a ideia de que há uma tendên-
cia decrescente da presença 
dos jovens nos órgãos políticos, 
o que não corresponde ao peso
demográfico que estes repre-
sentam no país, uma vez que
são a maioria da população.

Coube ao director de pro-
gramas no IMD, Dércio Alfa-

zema, apresentar um estudo 
realizado por esta organização 
da sociedade civil, que dá con-
ta de que os números de de-
putados eleitos pelos partidos 
políticos para a Assembleia da 
República (AR) e dos membros 
que compõem as assembleias 
provinciais tendem a baixar.

“O número mais elevado 
que se verificou no Parlamen-
to foi de 68 jovens, registado 
na IV legislatura (1995-1999) 
e o mais baixo é da actual le-
gislatura com apenas 17 parla-
mentares. Isto significa que, do 
total dos 250 deputados eleitos 
para a IX legislatura (2019-
2024), somente 17 são jovens, 
correspondendo a 6.8 por cen-
to”, disse Alfazema, salientan-
do que até ao final do presente 
mandato, somente seis depu-
tados estarão ainda dentro da 
faixa etária dos jovens.

Explica que até Abril cor-
rente, sete dos 17 jovens que 
estão na AR já passaram para 
a fase adulta, sobrando apenas 
dez, e destes, quatro se torna-
rão adultos até 2024, ficando 
a juventude representada por 
apenas seis deputados neste 
órgão de soberania.

“Ao nível das assembleias 

provinciais, dos 800 membros 
eleitos, apenas 62 são jovens, o 
que corresponde a 8 por cen-
to”, considerou Alfazema.

Indicou que o IMD condu-
ziu um estudo sobre “desafios 
de inclusão e representação da 
juventude nos órgãos repre-
sentativos e expectativas para 
sua inclusão nos pleitos elei-
torais de 2023 e 2024”, onde 
constatou que esta tendência 
regressiva da presença juvenil 
está a ficar cada vez mais preo-
cupante.

O estudo concluiu, de 
acordo com o director de pro-
gramas do IMD, que os jovens 
membros das ligas juvenis dos 
partidos demonstraram algu-
ma frustração e pouco interes-
se pela política resultante deste 
retrato de exclusão, pois as suas 
expectativas não têm sido de-
vidamente correspondidas.

Os partidos políticos com 
assento no Parlamento, no-
meadamente, Frelimo, Rena-
mo e o MDM, afirmaram que as 
respectivas organizações estão 
comprometidas com as causas 
da juventude moçambicana 
e assumiram que, apesar dos 
desafios, ela tem espaço nos 
órgãos internos.

danças pois, segundo disse, 
o país é dos moçambicanos
e merece progresso que ou-
tras nações experimentam
na região, no continente e
no mundo. 

Num discurso marca-
damente de campanha, o 
presidente da Nova Demo-
cracia prometeu que tudo 
fará para que Moçambique 
seja um país onde todos têm 
oportunidades iguais e de 
justiça social e em que as 
suas riquezas sejam explo-
radas para usufruto do seu 
povo. 

Inclusão, combate cer-
rado contra a corrupção do 
topo à base, igualdade de 
género, acesso à educação 
e saúde de qualidade para 
todos, entre outras promes-
sas, corporizaram o discur-
so de Muchanga em Nami-
copo.

“Queremos ter orgulho 
da nossa pátria e não sermos 
estrangeiros no nosso país”, 
disse.

No domingo, o presi-
dente do partido Nova De-
mocracia foi ao mercado 
Waresta, o principal da ci-
dade de Nampula e o maior 

NA REGIÃO E NO MUNDO

Moçambique é exemplo 
na abordagem de género

M
OÇAMBIQUE afigu-
ra-se como exemplo 
na região e no mun-
do, dos países que 
avançaram na abor-

dagem do género, sobretudo 
na compreensão do papel cru-
cial da mulher, com progressos 
significativos na sua participa-
ção em processos de tomada de 
decisão.

A afirmação é da deputada 
Telmina Pereira que, em repre-
sentação da Presidente da As-

sembleia da República (AR), fez 
abertura ontem, em Maputo, 
do Fórum Lusófono Feminista 
Africano, com a participação 
de Cabo Verde, Guiné-Bissau e 
São Tomé e Príncipe.

A deputada explicou que 
Moçambique se tornou recen-
temente na terceira nação em 
África a alcançar a paridade do 
género nos cargos ministeriais, 
com 11 ministros e 11 minis-
tras, juntando-se ao grupo de 
catorze países do mundo que 

alcançaram este marco.
Disse que no campo legis-

lativo também há progressos, 
indicando que os dados da 
União Inter-parlamentar co-
locam Moçambique na quinta 
posição, numa lista encabeça-
da pelo Ruanda que tem 61,25 
por cento de mulheres, segui-
do da África do Sul, com 46,1.

Namíbia tem 44,23 por 
cento de mulheres no seu Par-
lamento, Senegal com 43,03 e 
Moçambique aparece com 42,4 

por cento de representação fe-
minina, significando aumento 
gradual deste número em cada 
legislatura.  

De acordo com Telmina 
Pereira, a igualdade de género 
é um dos objectivos do desen-
volvimento sustentável defi-
nido pelas Nações Unidas, que 
também constitui uma das as-
pirações da agenda de 2063 da 
União Africana.

Para conseguir este feito, 
são convidadas todas as nações 

do mundo e do continente 
africano, em particular, para 
incorporar as suas agendas em 
acções concretas, visando o al-
cance desses objectivos.

Ainda assim, segundo Pe-
reira, os desafios prevalecem 
para elevar cada vez mais a re-
presentação das mulheres na 
AR, superar o medo e o estigma 
que ainda persegue a este gru-
po, de modo a fazer-se ouvir a 
sua voz, transmitindo o senti-
mento das demais.

Graça Machel, convidada 
à cerimónia, considerou a não 
discriminação em qualquer es-
paço como principal valor pelo 
qual a mulher luta, pois a sua 
dignidade humana, indepen-
dentemente do seu extrato so-
cial, deve ser respeitada e va-
lorizada. “É aqui onde começa 
o desafio destes movimentos
que trazemos e queremos que
se fortaleçam. Começa em nós
próprias, reconhecermos que
a dignidade de toda e qualquer
mulher tem de ser conhecida,
respeitada e valorizada”, disse
a presidente da Fundação para
o Desenvolvimento da Comu-
nidade.

Para Alice Baze, presidente 
da Academia da Mulher Africa-
na-WAFA, o encontro que hoje 
termina se enquadra numa sé-
rie de outros que têm vindo a 
ser levados a cabo com diver-
sos parceiros dentro do con-
texto da criação, revitalização 
e fortalecimento de uma rede 
e movimentos feminista dos 
Países Africanos da Língua Ofi-
cial Portuguesa (PALOP).

Participantes do Fórum Lusófono Feminista Africano

Jovens reclamam
inclusão política

ND prepara primeiro congresso

Salomão Muchanga palmilhando o populoso bairro de Namicopo à sua chegada a Nampula

Nampula revitaliza comités locais do SNJ
O SECRETARIADO Provincial do Sindica-
to Nacional de Jornalistas (SNJ) de Nam-
pula prepara-se para iniciar um processo 
de revitalização dos comités locais em 
diferentes órgãos de comunicação social 
baseados ou representados nesta parcela 
do país.

Hermínia Francisco, secretária provin-
cial do SNJ em Nampula, disse que o plano 
será colocado em marcha nos próximos 
dias, em preparação da conferência na-
cional desta organização profissional ainda 
sem data marcada.

“Vamos iniciar, em breve, com a revi-
talização dos comités locais que estão em 
funcionamento há bastante tempo e, por 
outro lado, instalar onde estes órgãos não 

existem, o que vai permitir apurar o nú-
mero de jornalistas existentes na província 
para sindicalizá-los”, afirmou Hermínia 
Francisco.

Dados disponíveis referem que existem 
em Nampula perto de 250 jornalistas que 
prestam serviços nos diferentes órgãos de 
informação, na sua maioria em situação 
contratual precária e mal remunerados.

No ano em que o SNJ comemora o seu 
44.° aniversário, celebrado a 11 de Abril 
corrente, a secretária provincial manifes-
tou-se preocupada com a alegada existên-
cia de indivíduos que se fazem passar por 
jornalistas, sobretudo em locais de reali-
zação de grandes eventos como reuniões e 
cerimónias oficiais.

No encerramento das celebrações do 
Dia do Jornalista Moçambicano, que teve 
lugar sábado último, a secretária provincial 
do SNJ considerou que apenas a instituição 
da carteira profissional desta classe pode 
mitigar a presença de “aventureiros” em 
locais públicos, que mancham o trabalho 
daquele que vivem e fazem viver o jorna-
lismo.

Várias actividades foram realizadas ao 
longo da semana comemorativa como pa-
lestras sobre segurança social obrigatória, 
leis trabalhistas e debates versando a ética 
e deontologia profissional, tendo fechado 
no sábado com uma partida de futebol, co-
locando frente a frente jornalistas e profes-
sores locais.-(AIM)

da região norte do país, onde 
interagiu com os vendedo-
res locais, apelando para que 
apostem nesta formação polí-
tica, alegadamente como ga-
rante do futuro risonho e feliz.

Jovens das províncias da região sul discutem sua inclusão e representação na política
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O PARTIDO Nova Demo-
cracia (ND) está a preparar 
o seu primeiro congresso, a
ter lugar no mês de Dezem-
bro próximo em Nampula. 

O presidente desta for-
mação política, Salomão 
Muchanga, que trabalha 
desde sábado neste ponto do 
país, no âmbito dos prepa-
rativos do evento, disse que 
o congresso deverá alinhar
as directrizes com os olhos
postos nas eleições.

O primeiro congresso da 
Nova Democracia deverá, 
entre outros, chancelar os 
membros que irão concor-
rer às eleições autárquicas 
de 2023 em todos os muni-
cípios do país. 

Salomão Muchanga 
chegou à cidade de Nampu-
la e, no mesmo dia, realizou 
um comício no bairro de 
Namicopo, no qual desta-
cou que além das autárqui-
cas, o partido quer vencer as 
eleições de 2024 para “tirar 
os jovens e mulheres do su-
foco da falta de emprego e 
fome”.

Apelou aos membros e 
simpatizantes do partido a 
terem coragem para as mu-

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos   
 O Serviço Provincial de Saúde de Tete convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, micro, pequenas 
e médias empresas inscritas no Cadastro Único de empreiteiros de obras públicas, fornecimento de bens e 
prestação de serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas para execução de fornecimento de bens 
e prestação de serviços descritos no quadro abaixo:  

Nº de Concurso   Objecto de Contratação Modalidade           
de Contratação

Prazo de entrega 
das propostas 

Data de abertura 
das propostas

Garantia 
Provisória

0011/UNICEF/C.L/
SPST/RA/2022

Contratação para prestação de 
serviços de aluguer de sala e 

fornecimento de refeições

Concurso 
Limitado

2/5/2022 

Até às  9.00  horas

2/5/2022 

Às 9.30 horas

Não 
aplicável

0010/BM/C.L/
SPST/RA/2022

Contratação para prestação de 
serviços de aluguer de sala e 

fornecimento de refeições

Concurso 
Limitado

2/5/2022

Até às 8.00 horas

2/5/2022

Às 8.30 horas

não 
aplicável 

0012/UNICEF/C.L/
SPST/RA/2022

Contratação para execução 
de fornecimento de material 

didáctico

Concurso 
Limitado

2/5/2022A

é às 10.00 horas

2/5/2022A

té às 10.30 horas

não 
aplicável

0008/BM/P.D/
SPST/RA/2022

Contratação para execução de 
fornecimento de equipamento 

informático

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/5/2022

Até às 11.00 horas

2/5/2022

Até às 11.30 horas

não 
aplicável

0005/FNUAP/P.D/
RA/SPST/2022

 Contratação para prestação de 
serviços de aluguer de sala e 

fornecimento de lanches

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/5/2022

Até às 12.00 horas

2/5/2022

Até às 12.30 horas

não 
aplicável

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou 
adquirí-los na Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Saúde, Ex - Direcção Provincial de Saúde 
de Tete, sita na Rua dos Macondes, nas horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 
1.500,00MT, a partir do dia 18 de Abril de 2022.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima supracitado, e as mesmas serão abertas em sessão 
pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, na data indicada na tabela acima.

O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias.

 Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Competente

(Ilegível)

ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos elegíveis e qualificados 
para a vaga de Especialista em Sistemas de Gestão de Informação de Saúde.

FUNÇÃO BÁSICA  

O titular da posição presta assistência técnica para o fortalecimento dos Sistemas de 
Gestão de Informação de Saúde (SGIS) no contexto dos programas nacionais de combate 
ao HIV/SIDA reforçados através do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para 
o Alívio do SIDA (PEPFAR).  O incumbente colabora com colegas da equipa dos EUA, o
Ministério de Saúde do país anfitrião e outros parceiros de implementação de programas
de HIV/SIDA na concepção, desenvolvimento, actualização e manutenção de sistemas de
informação e software que irão melhorar o fluxo de dados do nível subnacional para o
nível nacional do país anfitrião.  Estas actividades estão todas orientadas para ajudar os
países a desenvolver sistemas de informação de saúde com bom funcionamento.  Tais
sistemas asseguram a produção, análise, disseminação e utilização de informação fiável
e atempada sobre determinantes de saúde, desempenho do sistema de saúde e estado
de saúde.  Devido à natureza altamente integrada dos Sistemas de Gestão de Informação
de Saúde em todas as tomadas de decisão programáticas do PEPFAR, o titular da posição
trabalha em estreita colaboração com colegas de saúde pública em todos os programas
das agências financiadas pelo PEPFAR e é membro do HMIS e de outros grupos de trabalho
técnico inter-agências, embora algumas responsabilidades possam ser específicas do
CDC/agência.  O titular do cargo é supervisionado pelo Consultor de Informática/Líder
da Equipa.

Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todos os deveres e 
responsabilidades encontra-se disponível no seguinte link: 
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a sua candidatura 
através do seguinte link: 
https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms
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JOANA MACIE

A ASSEMBLEIA da República 
(AR) e a Assembleia Nacional 
do Botswana prevêem assinar 
um acordo de cooperação em 
Junho próximo nas áreas le-
gislativa, administrativa, fun-
cionamento das comissões es-
pecializadas e das bibliotecas, 
bem como gestão dos órgãos.

A informação foi prestada 
ao “Notícias” pelo deputado 
e membro da Comissão Per-
manente da AR, António José 
Amélia, que integrou a comi-
tiva presidencial que visitou o 
Botswana semana finda, depois 
de um encontro mantido com o 
presidente do Parlamento da-
quele país.

Na visita de Estado ao Bots-
wana, que terminou sábado 
último, integravam a delega-
ção do Presidente Filipe Nyusi, 
empresários,  governadores 
das províncias de Cabo Delga-
do, Valige Tawabo e de Mapu-
to, Júlio Parruque, deputados 
da AR, nomeadamente, An-
tónio Amélia e Lucília Hama, 
da bancada da Frelimo, Cle-
mentina Bomba, da Renamo e 

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, endereçou ontem 
uma mensagem de 
condolências ao seu 

homólogo da República da 
África do Sul, Cyril Ramapho-
sa, pela perda de vidas neste 
país devido às chuvas torren-
ciais. 

Na missiva, cuja cópia ti-
vemos acesso, Filipe Nyusi 
considera que tem acompa-
nhado com profunda preo-
cupação a evolução da situa-
ção na sequência das chuvas 
torrenciais que têm caído a 

leste da província de Kwa-
Zulu-Natal, que resultou em 
cheias que causaram a perda 
de centenas de vidas huma-
nas, deslocamento de pessoas 
e destruição de infra-estrutu-
ras económicas e sociais. 

Acrescenta que este even-
to extremo do estado de 
tempo, evidencia os efeitos 
devastadores das mudanças 
climáticas que estão a provo-
car danos severos aos esforços 
do Governo da África do Sul 
de recuperar a economia, no 
contexto da pandemia da Co-
vid-19. 

“Neste momento de dor 
e desconforto, em nome do 
povo, do Governo da Repúbli-
ca de Moçambique e no meu 
próprio, gostaria de endere-
çar as nossas sentidas condo-
lências a Vossa Excelência, ao 
Governo e ao povo da Repú-
blica da África do Sul. A nossa 
solidariedade vai para as fa-
mílias directamente afectadas 
por esta tragédia sem parale-
lo”, sustentou Nyusi. 

Refere, igualmente, estar 
confiante de que, sob a sábia 
liderança do Presidente sul-
-africano, Cyril Ramaphosa,

o povo e o Governo da África
do Sul continuarão a mostrar
resiliência e a recuperar desta
calamidade natural, e espera
que encontrem o alento para
superar a dor e o trauma cau-
sados pela tragédia. 

“Queira aceitar, senhor 
Presidente e caro irmão a mi-
nha mais elevada considera-
ção e estima pessoal, e fique 
seguro que estamos do vosso 
lado nestes momentos difí-
ceis na história da África do 
Sul”, concluiu o Chefe do Es-
tado na sua mensagem.

O PRESIDENTE da Frelimo, 
Filipe Nyusi, recomendou on-
tem, na Zambézia, aos quadros 
e dirigentes do partido, a todos 
os níveis, para aprimorarem 
os métodos de coordenação e 
orientação para o cumprimen-
to do Programa Quinquenal do 
Governo, de modo a contribuir 
para elevar a qualidade de vida 
dos cidadãos. 

Disse haver necessidade de 
melhor articulação dos objec-
tivos preconizados no progra-
ma 2020-2024 dos governos 
central, provincial, distrital e 
o que está previsto nas acções
dos municípios.

Nyusi falava na cidade de 
Quelimane durante a abertura 
da III sessão extraordinária do 
secretariado do comité pro-
vincial da Frelimo, onde des-
tacou que a implementação do 
programa de governação deve 
reflectir na melhoria das con-
dições sócio-económicas da 
população em diferentes do-
mínios.

No encontro, o Presidente 
do partido inteirou-se 
 também do nível de prepa-
ração do XII Congresso a ter 
lugar em Setembro próximo, 
sublinhando que as teses de-
vem ser discutidas com maior 

PR endereça
condolências pela 
perda de vidas na RAS

BOA GOVERNAÇÃO NA ZAMBÉZIA

Nyusi recomenda
melhor coordenação

profundidade e envolvimento 
de vários segmentos sociais, 
por forma a permitir que o 
próximo programa de gover-
nação reflicta as expectativas 
da população.

Manifestou gratidão à po-
pulação da Zambézia pelo fac-
to de ter prestado solidarieda-
de às vítimas do terrorismo, 
considerando que o governo 
provincial e a população mos-
traram a parte humana ao re-
ceber, alojar e criar condições 
para a instalação definitiva dos 
deslocados. 

No mesmo contexto, Nyu-
si enalteceu a solidariedade 
manifestada às vítimas dos ci-
clones Ana e Gombe que afec-
taram mais de 47 mil pessoas 
na Zambézia e às vítimas do 
acidente de viação que matou 
27 pessoas em meados de Ja-
neiro último, em Lua-Lua, no 
distrito de Mopeia.

O primeiro secretário do 
comité provincial do partido, 
na Zambézia, Paulino Lenço, 
destacou o sucesso alcançado 
nos municípios geridos pela 
Frelimo, no que se refere ao 

abastecimento de água, reabi-
litação de estradas e promoção 
de programas sociais visando 
reduzir a pobreza nas famílias 
mais vulneráveis. 

Segundo disse, o desen-
volvimento sócio-económico 
da Zambézia passa pela rea-
bilitação e manutenção de 
estradas que dão acesso aos 
centros de produção e comer-
cialização. Explicou que os 
estragos causados pelos dois 
temporais diluíram os esforços 
feitos em muitos domínios da 
vida da população.

A
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Presidente da Frelimo orienta para um alinhamento rumo ao triunfo

A NÍVEL PARLAMENTAR

Em vista acordo de cooperação 
entre Moçambique e Botswana

Elias Impuiri, do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM).

Segundo António Amélia, 
no âmbito desta intenção, está 
prevista para breve a desloca-
ção à Maputo do presidente do 
Parlamento Nacional do Bots-
wana para os acertos e possível 
assinatura do acordo, a coberto 
do qual haverá troca de dele-
gações parlamentares dos dois 
países para a partilha de expe-
riências.  

“É um parlamento peque-

no, comparado com o nosso, 
mas eficiente e a cumprir com o 
mandato da democracia. O ór-
gão surge de uma natureza re-
lativamente diferente da nossa, 
com um sistema de eleição de 
voto directo”, salientou Amé-
lia, acrescentando que para os 
deputados, a sua integração na 
comitiva presidencial é grati-
ficante para a Assembleia da 
República e é uma amostra do 
nível de democracia que o país 
atingiu. 

Disse ainda que, de acordo 

Deputado António Amélia fala dos resultados positivos na deslocação a Botswana

com o programa e o que deu 
para acompanhar no terreno, 
foi uma deslocação produtiva, 
com resultados que vão con-
tribuir para galvanizar o de-
senvolvimento económico em 
ambos os países.

Segundo explicou, o Chefe 
do Estado apresentou, com de-
talhes, na conferência empre-
sarial Moçambique-Botswana, 
as oportunidades do que o país 
dispõe,  particularmente nas 
áreas de agricultura, pecuária, 
turismo, hidrocarbonetos e re-
cursos minerais, cabendo a esta 
classe saber fazer o bom uso 
desta abertura.

Quanto à inauguração do 
Museu Samora Machel, no Mu-
nicípio de Lobatse, há 70 quiló-
metros de Gaberone, capital do 
Botswana, que teve lugar nesta 
visita, é visto pelo deputado 
Amélia como uma honra para 
todo o moçambicano.

“Demonstra mais um si-
nal de amizade e solidarieda-
de entre os dois povos. É um 
marco muito importante que 
vai imortalizar este relacio-
namento”, enfatizou António 
Amélia.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal, 
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos 
dos executados, para no prazo de dez dias, posterior àquele dos 
éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo 
produto dos bens penhorados sobre que tenham garantia real, 
nos termos do disposto no artigo 864, do Código de Processo 
Civil, nos Autos de Execução Ordinária nº 258/20-A, em que 
é exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA e executados: LHS - WALLA’S TRANSPORTE, EI; LIACATE 
HANIFO SULEIMANE, CATIJA GIVRAGY VALY REMUTULA, 
todos residentes no Bairro da Matola, quarteirão “G”, casa nº 52, 
cidade da Matola e NASMA SULEMANE MUSSA CAPURCHANDE, 
com sede no Bairro da Matola “G”, quarteirão nº 1, casa nº 52, 
cidade da Matola, sobre os seguintes bens:

Verba nº 1
Um fogão de seis bocas mistas, com forno 
à gás, funcional, em bom estado, de cor 
cinzenta, avaliado em 15 000,00MT;

Verba nº 2
Um fogão de quatro bocas, em estado 
funcional, de cor cinzenta, avaliado em 2 
000,00MT;

Verba nº 3
Um congelador de 570 litros, da marca 
Kic, de cor branca, em bom estado de 
conservação e funcional, avaliado em 25 
000,00MT;

Verba nº 4
Um congelado da marca Depoint, de 
cor branca, em estado razoável de 
conservação e funcional, avaliado em 9 
000,00MT;

Verba nº 5
Uma botija de 11kg, de cor creme, da 
Galp, em bom estado, avaliada em 1 
500,00MT;

Verba nº 6
Uma geleira de duas portas, da marca 
Eurodine, de 75 litros, de cor branca, em 
bom estado de conservação, avaliada em 
17 000,00MT;

Verba nº 7
Um jogo de sofás de seis lugares, de cor 
castanho, em estado razoável, avaliado 
em 15 000,00MT;

Verba nº 8
Um televisor plasma, da marca Samsung, 
de cor preta, em bom estado, LCD de 52 
polegadas, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 9
Um aparelho playstation 3, de cor 
preta, em bom estado de conservação, 
funcional, avaliada em 5 000,00MT;

Verba nº 10
Um DVD da marca Sonny, de cor preta, 
funcional, em bom estado de conservação, 
avaliado em 1 000,00MT;

Verba nº 11
Três cômodas de cor preta e branco, 
com quatro gavetas, em bom estado de 
conservação, avaliado em 15 000,00MT;

Verba nº 12
Uma impressora da marca Lex Mark, de 
cor preta, funcional, em bom estado de 
conservação, avaliada em 2 000,00MT;

Verba nº 13
Um televisor plasma LCD, da marca 
Samsung, de 32 polegadas, em bom 
estado de conservação, avaliado em 5 
000,00MT;

Verba nº 14
Duas malas de madeira, em bom estado 
de conservação bordadas, avaliadas em 
5 000,00MT;

Verba nº 15
Um jogo de mesa de jantar, constituído 
por uma mesa redonda e quatro cadeiras, 
em bom estado de conservação, avaliado 
em 6 000,00MT;

Verba nº 16
Uma mesinha de vidro para TV, de cor 
preta, em bom estado de conservação, 
avaliada em 2 000,00MT;

Verba nº 17
Uma mala de madeira bordada, em bom 
estado de conservação, avaliada em 4 
000,00MT;

Verba nº 18
Dois aparelhos de ar-condicionado, da 
marca Yonan, um de 9 000BTU, outro de 
18 000BTU, ambos em bom estado de 
conservação, avaliados em 15 000,00MT.

Verba nº 19
Um sofá-cama, de cor cinza e azul, em 
bom estado de conservação, avaliado em 
2 000,00MT;

Verba nº 20
Um microondas, de cor cinza, da marca 
Samsung, digital, funcional e em bom 
estado, avaliado em 3 500,00MT.

Maputo, aos quatro dias do mês de Abril 
do ano dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
3347

ANÚNCIO DE VAGAS
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE ESCRITÓRIOS E LOGÍSTICA EM MAPUTO
(SPECIALIST MAPUTO OFFICE MANAGEMENT & LOGISTIC) 

LOCALIZAÇÃO: MAPUTO  

Descrição Breve / Objectivo do Trabalho

Gerir a administração do escritório, logística e actividades 

de transporte

Descrição do Recrutamento / Principais 
Responsabilidades

Assegurar que todas as actividades de administração 
do escritório são executadas de forma segura e sem 
problemas, incluindo correspondência, Gestão de 
aprovisionamento e de pequenos serviços de escritório 
(material de limpeza, de escritório e de cozinha, etc.)

Gerir os trabalhadores-chave no apoio ao escritório, 
tais como recepcionistas, secretárias / assistentes, 
motoristas e outros.

Assegurar que todas as actividades logísticas (transporte 
seguro de trabalhadores e materiais) são executadas.

Assegurar que todos os activos do escritório são 
devidamente registados e actualizados.

Estabelecer procedimentos operacionais e orientações 
padronizadas e controlar a conformidade com as mesmas 
para a gestão das actividades-chave da administração 
do escritório em Maputo

Determinar as prioridades de trabalho, designar 
trabalhadores suficientes, e supervisionar todos os 
movimentos físicos dos activos.

Agir como embaixador cultural, criando interacções que 
fomentam a aprendizagem e a experimentação.

Habilitações Literárias

Bacharelato universitário

Experiência Mínima

+ de 6 anos

Competências

Perspicácia empresarial: ter uma compreensão 
intuitiva e aplicável de como uma empresa se rentabiliza.

Mostrar uma compreensão profunda do que impulsiona 
a rentabilidade. Manter uma abordagem aos negócios, 
orientada para o mercado.  Manter uma compreensão 
global do negócio e das suas inter-relações, permitindo 
tomar melhores decisões comerciais.  Ser capaz de fazer 
bons julgamentos comerciais e decisões rápidas de uma 
forma que possa conduzir a um bom resultado.

Melhoria Contínua do Processo: Seguir uma 
metodologia a fim de aumentar a eficácia e / ou eficiência 
de um processo empresarial, muitas vezes através da 
automatização.

Integração: Ter uma visão consolidada com várias 
partes, circunstâncias, legislação, conjuntura ou 
aspectos ligados, ou coordenados.

Resolução de problemas: É um processo passo-a-passo 
de definição de um problema, procura de informação, 
e teste de uma série de soluções até que o problema 
seja resolvido. Envolve pensamento crítico, análise e 
persistência.

Gestão de relações laborais: O objectivo consciente 
de desenvolver e gerir relações laborais a longo prazo 
e / ou de confiança com clientes internos, ou externos, 
distribuidores, fornecedores, ou outras partes num 
ambiente laboral que pode incluir marketing, venda, 
assistência e outras áreas em que uma boa relação 
é crucial para o sucesso.  A um nível superior, inclui 
relações de nível C com os quadros de chefia, tais como 
CEO [Director Executivo], CIO [Director de Informação ], e 
CFO [Director Financeiro]

Auto-domínio: assumir responsabilidade para 
impulsionar o próprio crescimento através do 
desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca de 
informações e autocorrecção.

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia   22 de Abril, no website 
da sasol, www.sasolcareers.com, clique na 
opção Careers e seleccione Moçambique para ter 
acesso às vagas disponíveis.

3123

ANÚNCIO DE VAGA
ASSISTENTE DE REMUNERAÇÃO, SAÚDE E BEM-ESTAR
REWARD & WELLBEING ASSISTANT

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

3123

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SPEED Project– Solicitação de Candidaturas

Data de Emissão:               8 de Abril de 2022

Data de Encerramento:    25 de Abril de 2022 (17 dias após a data de emissão)

Hora de Encerramento:   17.00 horas

Endereço de e-mail: Speed_Grantsproposals@speed-program.com
Tipo de Subvenção Antecipado: Subvenção de Valor Fixo

Tema: Filme de Biodiversidade para Sensibilização 
sobre Recursos Naturais de Moçambique

Solicitação de Candidaturas (RFA) Número SPEED 022-GC-004 

Referência: 
Emitido ao abrigo da DAI, nº de Ordem de Tarefa: 72065621F00004

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) Supporting 

the Policy Enabling Environment for Development (SPEED) é um Projecto de cinco anos (22 

de Março de 2021 a 20 de Março de 2026); Projecto de 39,9 milhões de dólares destinado 

a melhoraramento do ambiente negócios de Moçambique, potenciando o papel do sector 

privado na Agricultura, facilitação do Comércio, Energia, Conservação da Biodiversidade 

e Saúde; Fortalecerá também a Governação Económica e a Gestão Financeira Pública, 

reforçando simultaneamente o papel da sociedade civil, melhorando assim a capacidade do 

país de planear, gerir e financiar o seu próprio desenvolvimento. O projecto é implementado 
pela DAI Global, LLC (DAI).  

O objectivo da presente chamada de propostas, é de solicitar propostas para 
financiamento. A DAI através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) está procurando candidaturas de organizações e empresas para 

uma Subvenção com objectivo de produzir uma mini-série visando consciencializar ao 

público sobre a importância da biodiversidade para o bem-estar humano, dos cidadãos e 

as consequências da perda de biodiversidade - especificamente os custos do crime contra a 
vida selvagem e o importante papel das áreas protegidas na conservação da biodiversidade.

Tendo em conta que esta mini-série está relacionada com a consciencialização da 

biodiversidade, recomendamos parcerias entre ONG no domínio da biodiversidade e 

entidades cinematográficas para desenvolver e apresentar propostas. A USAID SPEED prevê 
um desembolso até 120.000 dólares à uma organização em financiamento da Subvenção 
para produção da mini-série, por um período de até 8 meses, que deve incluir todos os custos 

administrativos e de gestão para além dos custos reais de produção e distribuição do filme. 

Siga o link abaixo para a Descrição do Projecto e instruções de como candidatar-se:

https://www.speed-program.com/index.php/Resources/Working-with-SPEED/Grants 

A DAI antecipa uma subvenção a um Parceiro. A DAI, como implementador primário 

do programa USAID SPEED, reserva-se o direito de financiar qualquer ou nenhuma das 
candidaturas apresentadas.

ASSOCIAÇÃO COSTA DE SOL

AVISO

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE MAPUTO

Notificação 
A EMME vem pela presente notificar ao proprietário da viatura da marca Nissan, modelo 
Cefiro, com a chapa de inscrição MLK-66-39, para comparecer nas suas instalações, 

sitas na Avenida Albert Luthuli, nº 59/67, num período máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da publicação da presente notificação. 

Findo prazo, a Empresa não se responsabilizará pelos actos subsequentes, resultantes 

de sua falta de comparência.

Maputo, aos 18 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 
3373

A Associação Costa do Sol, entidade legal 

constituída em 30/12/2009, registada sob 

NUEL 100135345, e com Estatutos devidamente 

publicados no BR n° 1, III Série, de 12 de Janeiro 

de 2010, e alterações introduzidas publicadas no 

BR n° 1, III Série, de 13 de Março de 2012, ambos 

no 4º Suplemento, com reconhecimento específico 
em 21 de Dezembro de 2009, sediada na cidade 

de Maputo, avisa a todos seus membros em geral 

e, em particular os membros efectivos, que estará 

a decorrer a partir do dia 20 de Junho do ano 
corrente 2022, durante 120 dias, um processo 

de recenseamento para efeitos de actualização do 
cadastro dos seus membros, actualização das 
fichas de inscrição e preenchimento de fichas 
de novas filiações, actualização de cartões de 
membros pela sua substituição e regularização 
das quotas, com vista a preparação da convocação 

da Assembleia Geral da Associação Costa do Sol, 
que entre outras matérias procederá a eleição 
dos titulares dos Órgãos Associativos, conforme 

estabelecem seus Estatutos. 

Avisa-se também que, este recenseamento 
vai abranger só e tão somente a área não 
parcelada das parcelas 660 e 861 (machambas) 

da Associação Costa do Sol, em obediência e 

respeito aos acordos e parcerias celebradas com 

o Conselho Municipal de Maputo, nos termos

descritos na Comunicação sob Ref. N° 4260/SG/
DMPUA/2013, de 2/7/2013, do Despacho de

S. Excia, o Presidente do Conselho Municipal de

Maputo, datado de 6/6/2013. 

NB: A consulta de qualquer documento 

referenciado neste Aviso, poderá ser feita tanto 

na Associação Costa do Sol, 84-44-30816 ou 82-
4783000, como no Conselho Municipal de Maputo. 

A Direcção

Maputo, aos 14 de Abril de 2022

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Catarina Matusse
Vice-Presidente

Joaquim Fuleza
Presidente do Conselho Fiscal

Vicente Sumbana
Secretária Administrativa

Sónia Mate
Secretário Executivo

Florentino Manejo
3708

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório deste Tribunal correm éditos 

de 15 (quinze) dias, a contar da afixação deste edital, citando os 
executados BRUNO MIGUEL COSSA e EULÁLIA IVADINA NOVELE 
COSSA, residentes no Bairro Djuba, Q. 01, casa nº 1, cidade da Matola, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, findos os éditos, pagarem ao exequente 
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM), a quantia 

de 756 321,41MT (setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos 
e vinte e um meticais e quarenta e um centavos), juros, custas e 

demais despesas legais, ou, nomearem bens à penhora suficientes para 
o referido pagamento, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento
de Quantia Certa com Processo Ordinário, nº 21/21/C, que este lhes

move, sob pena de o direito de nomearem bens à penhora ser devolvido

ao exequente, podendo dentro do mesmo prazo deduzirem embargos

ou agravos do despacho de citação no prazo de oito dias, nos termos

conjugados nos artigos 811, nº 1, 836º, nº 1, al. a), nº 2, 685º, nº 1 do C.P.

Civil.

Mais notifica-se aos executados, para dentro do mesmo prazo

constituirem mandatários judiciais na área de jurisdição deste Tribunal 

ou nela indicarem o domicílio no qual irão receber as notificações, sob 
pena de não ter seguimento qualquer recurso que vier interpor, ou ser de 

nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, nos termos dos art. 60º, 

nº 1 e 33º, ambos do diploma legal acima citado.

A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório 

desta Secção, podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das horas 

normais de expediente.

Matola, aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito

Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
3387

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu correm éditos 
de trinta (30) dias, citando o executado DANIEL CHAFUZEIRA TIMANE, residente em 
parte incerta, para, no prazo de 5 (cinco) dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da data referente à segunda e última publicação deste anúncio, 
pagar ou nomear bens à penhora, podendo também deduzir oposição em sede da 
Acção Executiva para Pagamento da Quantia Certa, com Processo Comum, Forma 
Sumária nº 80/21-A, na qual a move a exequente CLIFTON MEADOWS MOZAMBIQUE, 
LDA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme o duplicado que se 
encontra à disposição no Cartório desta Secção, onde o poderá levantar dentro das 
horas normais de expediente, sob cominação de vir a ser devolvido à exequente, o 
direito de nomeação de bens à penhora.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe

3372

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar, prédio Hamburguesa - Matola
1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Maputo, nos Autos de Providência 
Cautelar de Embargo de Obra Nova, registados sob o nº 03/22/B, pendentes nesta Secção, 

correm éditos de 20 dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando 

REQUERIDOS DESCONHECIDOS - facilmente identificáveis no talhão do requerente, sito no 
Bairro Matola Gare, Posto Administrativo Municipal da Machava, talhão nº C/18 da parcela nº 

3380/C, em parte incerta, para no prazo de 8 (oito) dias, que começa a contar findo o dos éditos, 
apresentarem oposição, querendo, os presentes autos, que lhes move o requerente BENEDITO 
CARLOS MASSINGUE, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra 

à disposição dos citandos, no Cartório deste Tribunal, onde poderão ser solicitados em qualquer 

dia útil, dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhes de que a falta de contestação, 

importa a confissão dos factos articulados pelo requerente.

Matola, aos oito de Abril de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito

Dinis Francisco Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Berta Tiane
3677

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Sujeitas a penalizações iguais a três 
prestações, incluindo o capital e 
juros vencido e não pagos, mais, o 
capital vincendo e juros não pagos 
desde a data de desembolso.

O custo total de crédito inclui uma taxa administrativa de 8% sobre o capital, sem agravamento da 
prestação mensal e nem dedução do valor de financiamento solicitado. 
A referida taxa é inclusa na prestação mensal cobrada durante o período de vigência do financiamento.
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Data de Entrada em Vigor:  05 / 01 / 2022

Bayport Financial Services Moçambique (Mcb), SA

Tabela de Comissões e Encargos

O preçário Simplificado do BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE (Mcb) S.A, apresenta o conjunto de informação relativa às comissões e encargos de parte dos serviços financeiros constantes do preçário completo, 
disponibilizado ao público. 

O Preçário simplificado não substitui o Preçário Completo. Para a consulta da totalidade das comissões e encargos praticados pela instituição, deve consultar o Preçário Completo. 

O preçário simplificado pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público do BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE (Mcb) S.A e em www.bayport.co.mz.

Preçário elaborado em cumprimento do Aviso n˚13/GBM/2017, de 9 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Aviso n˚19/GBM/2017, de 26 de Dezembro.

Bayport Financial Services Moçambique (Mcb), S.A.
Linha do Cliente Bayport: +258 82 139 8563 / +258 83 107 2946 / +258 84 775 2851 / +258 87 302 5260   |   Linha Verde: 800 420 000   |   e-mail: linhadocliente@bayport.co.mz   |   website: bayport.co.mz 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33, conjugado com o no 2 do artigo 64 do Rgulamento 

de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decretono n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 

adjudicação das empresas indicadas abaixo: 

Concurso N.º Lote N.º Objecto do Concurso Modalidade Concorrente Vencedor Valor Total

004/BID/

CITT/PVSM/

CONS.FUROS & 

SAA/2021

Construção de 11 furos positivos para 

abastecimento de água em igual número de 

comunidades e um pequeno sistema no CITDH 

em Muguliua, no distrito de Molumbo

Concurso Público BABAJI, SU, LDA 11.187.770,99

006/BID/

CITT/PVSM/

BENS/2021

02
Fornecimento de equipamento para bloco 

adminstrativo
Concurso Público  MOBIÍLIASILDA, LDA 3.263.598,00

007/BID/

CITT/PVSM/

BENS/2021

03 Fornecimento de equipamento informático Concurso Público
TRIANA BUSINESS 

SOLUTIONS
11.482.280,11

008/BID/

CITT/PVSM/

BENS/2021

04 Fornecimento de equipamento para salas de aula Concurso Público
LENDA INTERNATIONAL, 

LDA
7.597.950,00

009/BID/

CITT/PVSM/

BENS/2021

05 Fornecimento de equipamento desportivo Concurso Público PING SERVIÇOS, LDA 1.923.506,87

011/BID/

CITT/PVSM/

BENS/2021

07 Fornecimento de equipamento laboratório
Concurso Público

Invalidado

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI 
UGEA 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

CONCURSO PUBLICO Nº 04/CP/CMVM/UGEA/2022 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE, PASSAGEM COBERTA E ATERRO 

SANITARIO NO CENTRO DE SAÚDE LIBERDADE 

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi pretende contratar de serviços de consultoria

para a fiscalização da seguinte Obra:

 Construção da maternidade, incineradora e depósito de placentas no
Centro de Saúde Liberdade;

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo a fiscalização da Obra de

construção dos edifícios acima indicadas. O Consultor deverá garantir que os trabalhos de

fiscalização sejam executados dentro dos prazos previamente estabelecidos, com o rigor,

qualidade e custos previstos no contrato. Os critérios de pré-seleção serão: (i) Experiência geral

nos serviços de fiscalização e (ii) Experiência especifica nos serviços de fiscalização de edifícios.

Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-seleção.

3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por

e-mail no endereço abaixo indicado.

4. O Município da Vila de Mandlakazi convida empresas de fiscalização elegíveis
(“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores

interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações

necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de

trabalhos anteriores de fiscalização de edifícios realizados pelo consultor com a informação da

duração, o cliente e valor do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii)

certificados / copias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços
indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de copias de documentos actualizados de

elegibilidade da empresa (cadastro único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com

estatutos actualizados,  Certificado do INSS, INE, entre outros.

5. Atenção especial á inelegibilidade de consultores já contratados pelo Município para a

elaboração de estudos e projectos executivos objecto destes serviços de fiscalização.

6. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas

qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consorcio e / ou

sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consorcio. No caso de

consorcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em

caso de selecção.

7. O Consultor será selecionado de acordo com o método de Seleção Baseado no Menor Preço

(SBMP) estabelecido no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de

contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao

Estado.

8. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) e deverão

ser enviadas no endereço abaixo até 06 de Maio de 2022, pelas 15H00.

Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi 
Av. Liberdade, Bairro 25 de Junho, telefax n 28261008, Cell n° +258 879261008, CP n° 50 

UGEA do Município da Vila de Mandlakazi 

Email: ugea.mandlakazipdul@gmail.com 
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Anúncio de Vagas de Emprego 

Mozambique Transform Water, Sanitation, and Hygiene                        

(USAID Transform WASH)
O programa “Transform Water, Sanitation, and Hygiene” (Transform WASH) de Moçambique financiado pela USAID e implementada 
pela Tetra Tech ARD (http://www.tetratech.com/intdev) está actualmente a aceitar manifestações de interesse para candidatos 

qualificados para preencher várias vagas de emprego. O Programa “Transform WASH” tem como objectivo prestar apoio ao Governo 

da República de Moçambique (GRM) na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na promoção do crescimento do 

subsector de Água, Saneamento e Higiene (ASH). A USAID/Moçambique irá, através deste programa, beneficiar particularmente as 
mulheres e raparigas vivendo nas pequenas cidades e vilas, polos de desenvolvimento rurais e áreas periurbanas a serem seleccionadas 

nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia, com possibilidade de expansão para outras regiões consideradas de impacto 

estratégico no contexto das necessidades de ASH.

A Tetra Tech procura candidatos experientes para as seguintes vagas de emprego:

ESPECIALISTA EM TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO 
(1 posto) - Local TBD (O candidato deve estar disposto a 

estar baseado em Maputo ou Nampula)  

O Especialista em Tecnologias de Comunicação estará sob 

a supervisão do Gestor de MEL/CLA, e será responsável 

pela liderança do desenho, implementação e avaliação geral 

da estratégia e do plano de comunicação do projecto. Esta 

responsabilidade inclui o desenvolvimento e a supervisão das 

comunicações ligadas ao projecto e respectivos conteúdos e 

materiais. O Especialista deverá assegurar a implementação 

consistente e correcta do plano de Comunicação e Imagem do 

projecto, de acordo com as directrizes de ADS.

Funções Técnicas: Apoia a comunicação e imagem, incluindo 

o apoio à partilha de conhecimentos, eventos e produtos

de aprendizagem. Coordena a divulgação de histórias de

actividades de sucesso, produtos de conhecimento, e realiza

actualizações das redes sociais e outras plataformas de

blogues. Contribui na redacção de relatórios. 

Qualificações Mínimas: 

Formação/Experiência: Licenciatura ou equivalente em 

Comunicação ou Jornalismo ou área relevante e 3 anos de 

experiência em área relevante ou 8 anos de experiência de 

trabalho relevante. Capacidade demonstrada para desenvolver 

campanhas e produtos de comunicação, supervisionar 

fornecedores de serviços, e resumir informação complexa 

para públicos diversos.  

MOTORISTA (3 postos) 
- Baseados em Nampula

O Motorista estará sob a supervisão do Director de 

Administração e Finanças, e será responsável pelo transporte 

do pessoal e de outros passageiros autorizados para viagens 

de trabalho, transporte de bens e serviços (informação). O 

transporte não se limita a província de Nampula e exigirá 

viagens frequentes às zonas rurais, incluindo as províncias de 

Zambézia, Cabo Delgado e potencialmente Maputo. Poderão 

ser necessárias algumas actividades no período noturno – Não 

será permitido o consumo ou a presença do álcool durante as 

horas de serviço - O condutor deverá igualmente assegurar 

que os veículos sejam mantidos em condições mecânicas 

excelentes e limpos, deverá verificar regularmente os óleos 
de lubrificação, a água, a condição dos travões, e os óleos 
de travões, pressão dos pneus, níveis de bateria, a revisão 

completa das viaturas, mensalmente ou em cada 5.000km (o 

que for primeiro), deverá igualmente verificar os faróis, os 
travões, e o estado exterior da viatura, etc. Deverá calcular 

o consumo mensal de combustíveis, óleos e lubrificantes e 
reportar o consumo diário e o envio de comprovativos mensais 

para a contabilidade. Fazer a tramitação do expediente do

projecto, do programa ou do escritório, incluindo o envio de

expediente, realização de pagamento de facturas, e compra

de pequenas quantidades de material de escritório. Fazer o

registo dos movimentos das viaturas de forma correcta e

consciente, de acordo com os requisitos da Tetra Tech ARD.

Qualificações Mínimas: 
Formação/Experiência: Ensino Secundário completo e 

possuir uma carta de condução válida. Pelo menos 4-6 anos de 

experiência de trabalho como condutor de veículos em ONGs 

internacionais. Competências informáticas necessárias para 

o preenchimento dos registos dos movimentos de veículos,

apresentação de relatórios e preparação de relatórios de

viagem e de despesas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO/OPERAÇÕES 

(1 posto) Baseado em Nampula 
O Oficial de Administração/Operações estará sob a supervisão 
do Director de Administração e Finanças, e será responsável 

pela gestão das operações do escritório e das tarefas de 

administração do escritório de Nampula, incluindo a logística, 

os preparativos de viagem e transporte, o processamento 

e reembolso de despesas de viagem, movimentos de caixa, 

inventário, aprovisionamento, e arquivos de recursos 

humanos, assegurando simultaneamente o cumprimento 

administrativo. O Oficial de Administração/Operações 
desempenha o papel de elo de ligação administrativa com os 

vendedores e provedores de serviços em Nampula. 

Qualificações Mínimas:  
Formação/Experiência: Licenciatura ou equivalente e 

pelo menos de 3 anos de experiência relevante ou 5 anos de 

experiência de trabalho relevante. Deve ter o mínimo de 3 anos 

de experiência em gestão de escritórios e administração de 

empresas. Experiência demonstrada na gestão de operações, 

viagens ou logística em programas financiados por doadores, 
com forte preferência pela experiência anterior da USAID.

CONTABILISTA (1 posto) 
- Baseado em Nampula

O contabilista estará sob a responsabilidade do Director 
de Administração e Finanças, e terá as responsabilidades 
seguintes no escritório de Nampula. 

Responsável pela execução dos sistemas de contabilidade 
e controlo financeiro do GFRA e assegurar a existência 
de controlos internos adequados e apropriados para o 
cumprimento das normas contabilísticas da Tetra Tech ARD. 
O contabilista realiza a gestão dos sistemas de contabilidade e 
de controlo financeiro. Supervisiona a contabilidade. Processa 
as transacções financeiras, incluindo o registo de dados, 
pagamentos e operações bancárias, utilizando o QuickBooks. 
Mantém as contas em conformidade com os requisitos e 
regulamentos da USAID e da Tetra Tech. Reconcilia o fluxo 
de caixa no QuickBooks e realiza a elaboração de relatórios 
mensais de reconciliação para o escritório sede. Elabora os 
registos financeiros mensais para apresentação e expedição 
para o escritório sede. Garante que todos os documentos 
comprovativos das transacções estejam completos e 
devidamente arquivados. Implementa o mecanismo da 
USAID para a regularização do IVA. Monitora o fluxo de caixa 
e elabora os pedidos de fundos. Assiste no acompanhamento 
das despesas em relação aos itens da rubrica orçamental. 
Reconcilia os pagamentos de fornecedores, processa os 
relatórios de despesas de viagem, e assegura a reconciliação 
dos adiantamentos de dinheiro por liquidar relativos a 
viagens. Elabora o resumo da reconciliação financeira no final 
de cada mês. 

Qualificações Mínimas: 

Formação/Experiência: Licenciatura em Contabilidade, 
Finanças, Administração de Empresas ou área relevante e 
mínimo de 3 anos na área relevante ou 8 anos de experiência 
de trabalho relevante. De preferência o mínimo de 5 anos de 
experiência em gestão financeira e auditoria de programas 
financiados por doadores, de preferência experiência prévia 
com a USAID. Competências demonstradas no uso de Software 
contabilidade de preferência QuickBooks.

GESTOR DE SUBVENÇÕES E AQUISIÇÕES (1 posto) 
- Baseado em Nampula

O Gestor de Subvenções e Aquisições estará sob a 
responsabilidade do Director de Administração e Finanças e, 
terá as responsabilidades seguintes no escritório de Nampula. 
Realizar a gestão das subvenções e aquisições para assegurar 
a conformidade com os regulamentos da USAID. Estabelece 
ligações com os membros relevantes da equipa técnica para 
o desenvolvimento das SOWs e os pedidos de subvenção.
Analisa/elabora os acordos de subvenções, conforme
necessário. Serve como ponto de contacto das subcontratantes 
em questões financeiras/contratuais. Analisa conformidade 
das propostas quanto à precisão e capacidade de resposta para 
a aquisição de bens/serviços. Prepara as ordens de compra,
os subcontratos, e as modificações e emendas e assegura a 
inclusão de documentação de apoio adequada. Serve como
membro sem direito a voto para subvenções e aquisições
abaixo dos limiares designados. Assegura a conformidade
com as políticas e procedimentos. Assegura a integridade,
conformidade, equidade, precisão e abertura nos processos
de aquisição e de adjudicação de contratos. 

Qualificações Mínimas: 
Formação/Experiência: Licenciatura em Contabilidade, 
Finanças, Administração de Empresas ou área relevante e 3 
anos na área relevante ou 8 anos de experiência de trabalho 
relevante. De preferência com experiência de trabalho numa 
posição semelhante para uma organização internacional. 
Um mínimo de 5 anos de experiência em contratos, 
aquisições e subvenções para programas financiados pela 
USAID de média dimensão. Compreensão demonstrada dos 
regulamentos aplicáveis em matéria de aquisições (FAR). 
Experiência demonstrada em negociações com fornecedores/
subcontratantes, bem como na gestão de mecanismos de 
subsídios ao abrigo dos regulamentos e políticas da USAID.

ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO (1 posto) 
– Baseado em Maputo

O Assistente de Escritório estará sob a supervisão do Director 
de Administração e Finanças e, apoia as operações e a 
administração das actividades quotidianas, incluindo fluxo de 
caixa. Assiste na logística de eventos, incluindo interação com 
fornecedores e provedores de serviços, viagens e alojamento, 
e inventário. Presta apoio administrativo e operacional ao 
Consultor Técnico da AIAS

Qualificações Mínimas: 
Formação/Experiência: Dois anos de experiência de 
trabalho relevante, incluindo pelo menos 1 ano de experiência 
em serviços administrativos num ambiente de escritório, de 
preferência num programa financiado por doadores. Fortes 
capacidades de organização e profissionalismo.

Os candidatos com requisitos mínimos poderão candidatar-se através do endereço electrónico:

 transformwash.recruitment@tetratech.com, incluindo a carta de apresentação e o Curriculum Vitae (CV) actualizado, apresentado 

na ordem cronológica decrescente. Os candidatos deverão incluir o cargo da vaga a que concorrem no assunto do endereço electrónico 

a ser enviado.  

Outras Qualificações Gerais:
• Ter conhecimentos de informática (em Microsoft Office tais como Excel, Word, PowerPoint, etc.); 
• Ter excelentes capacidades de comunicação interpessoal, incluindo paciência, diplomacia, vontade de ouvir e respeito 

pelos colegas;
• Ter capacidade de trabalhar de forma individual e de trabalhar numa equipa. Ser capaz de trabalhar de forma eficaz num 

ambiente de equipa;
• Proficiência e fluência de Inglês e Português em comunicação verbal e escrita;
• Experiência na prestação de serviços em Moçambique, ter trabalhado com sucesso num ambiente de equipa;
• Nota: Apenas cidadãos moçambicanos serão elegíveis para esta vaga de emprego.
• Serão contactados apenas os candidatos pré-seleccionados para a entrevista. Não serão aceites chamadas telefónicas. 
• O prazo para a apresentação de candidaturas é dia 24 de Abril de 2022. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GABINETE DO GOVERNADOR

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n° 2 do art. 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 indicado:

N° de Concurso Modalidade
Objecto de 
Concurso

Concorrente 
Vencedor

Valor da 
Adjudicação 

Incluíndo IVA

05/CEPM/GG/
RA/2021

Concurso 
Público

Aquisição 
de viatura 
executiva

MOTORCARE 
MOÇAMBIQUE, 

LDA
7.590.000,00MT

 Matola, Abril de 2022
(Assinatura Ilegível)

A mzBetar pretende recrutar Engenheiro(a) para
reforçar a sua equipa de Consultores

Posição / Função:

1. Integrar o Departamento de Coordenação de Projecto e Fiscalização de Obra;

2. Assumir função de Engº Residente de Fiscalização (Obras Públicas de
Pontes e Vias de Comunicação)

Requisitos Fundamentais:

1. Licenciatura em Engenharia Civil, inscrito na Ordem dos Engenheiros de
Moçambique;

2. Experiência mínima de 8 anos em Projectos de Estradas e Pontes;
3. Experiência em Gestão Contratual;
4. Experiência em Controlo de Qualidade de Materiais;
5. Fluência (falada e escrita) em língua(s) Portuguesa e Inglesa;
6. Domínio de ferramentas MsOffice, Autocad e MsProject;
7. Disponibilidade para trabalhar em qualquer ponto do país.

Requisitos Preferenciais:

1. Experiência em Via Férrea

Enviar CV para:  geral@mzbetar.co.mz 

Nº do 
concurso

Modalidade
Objecto do 
concurso

Data e hora 
-limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
da visita 

obrgaória à 
obra

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas

Custo do 
documento do 
concurso (não 

rembolsavel 
em MT)

Valor de 
garantia 

provisória 
(com 

validade de 
90 dias)

0406/CP/25/
CEPP/CMCM/
UGEA/2022 

LIMITADO

Elaboração 
e execução 

de Planos de 
Pormenor

5/5/2022 
8.30 horas

Não Aplicável
5/5/2022 
9.30 horas

2,000.00MT 22,500.00MT

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso Limitado
1. O Instituto Nacional de Petróleo (INP) convida pessoas interessadas, colectivas ou singulares, nacionais, a apresentarem propostas

fechadas para o fornecimento do objecto do concurso abaixo:

Concurso nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de 

Contratação
Concorrentes 

Elegíveis

Data e hora 
para entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Data e hora para 
o anúncio de 

posicionamento

39A001841/
CL/09/2022

Concurso Limitado

Aquisição de 
equipamento 
informático 

(monitores, laptops 
e impressoras)

Apenas concorrentes 
inscritos no Cadastro 

Único da Direcção 
Nacional do 

Património de Estado

4/5/2022
9.00 horas

4/5/2022
9.15 horas

10/5/2022
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e/ou adquirí-los no Instituto
Nacional de Petróleo, sito na Rua dos Desportistas, nº 259/E, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais) para cada Concurso, a partir do dia 20 de Abril de 2022.

3. Para efeitos de aquisição dos Documentos de Conurso, os concorrentes interessados deverão depositar o respectivo valor na conta nº
109503010, banco Millennium BIM, titular Instituto Nacional de Petróleo e apresentar o respectivo talão de depósito.

4. O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua entrega.

5. É dispensada a apresentação de garantia provisória.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no número 2, em envelopes fechados e devidamente lacrados, contendo a des-
crição detalhada sobre o concurso. A abertura das propostas será efectuada em sessão pública, no mesmo endereço, em conformidade
com as datas acima, na presença dos concorrentes, entre outros interessados, que desejarem comparecer, devidamente credenciados.

7. A avaliação e classificação das propostas terminará com o anúcio de posicionamento dos concorrentes, a ser feito igualmente em sessão
pública, conforme as respectivas datas na tabela acima, podendo participar os concorrentes e demais interessados que o desejarem,
devidamente credenciados.

8. O Concurso acima é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 19 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concurso
1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços

ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, O Departamento de Aquisições do Ministério da Economia e
Finanças convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos seguintes serviços:

N° do Concurso
Objecto do 
Concurso Lotes Modalidade

Validade da 
proposta

Prazo de entrega das 
propostas e

Documentos de 
Qualificação e ou 
Manifestação de 

Interesse

Data de abertura das 
propostas

Data de Posicionamento 
dos Concorrentes Valor da

Garantia 
em MT

Provisória

Data Hora Data Hora Data Hora

04 
CP/27A000100/2022

Aquisição de 
Equipamento 
Informático

Lote I –
 50 

Computadores 
de Mesa

Concurso 
Público

120 Dias 10/5/2022 9.00 horas 10/5/2022 9.15 horas 26/5/2022 9.00 horas 93.750,00MT

Lote II –
 5 Impressoras 
Multifuncionais

Concurso 
Público

120 Dias 10/5/2022 9.00 horas 10/5/2022 9.15 horas 26/5/2022 9.00 horas 43.750,00MT

04/
CL/27A000100/2022

Prestação 
de Serviços 
de Limpeza 
Edifício II

Concurso 
Limitado

120 Dias 2/5/2022 9.00 horas 2/5/2022 9.15 horas 19/5/2022 9.00 horas N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los
no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não
reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2ª a 6ª feira.

3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do Absa Bank Moçambique, SA em nome
do Ministério da Economia e Finanças e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius
Nyerere, n.º 449/469, 13º andar, Torre A, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Abril de 2022

O Departamento de Aquisições

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA

Anúncio de Concurso
O Conselho Municipal da Cidade de Manica convida empresas interessadas a apresentarem 
propostas fechadas, para o concurso abaixo. São requisitos os seguintes: Alvará, 
Cadastro Único, Certidões de Quitação de Finanças, INSS, Tribunal e INE actualizados. 
Os documentos de concurso poderão ser adquiridos na Secretaria Municipal de Manica, 
como ilustra a tabela abaixo:

Endereço: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA 

Província de Manica, Cidade de Manica
Bairro 25 de Setembro, Rua Samora Machel

Telef. n.º 251 62 361

NB: O concorrente que não se fizer presente na visita obrigatória da obra será 
automaticamente desqualificado.

O concurso  será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Cidade de Manica, aos  18 de Abril de 2022

O Presidente

Bernardo Patrício Cheamisso
(Ilegível)
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

15Terça-feira, 19 de Abril de 2022

3720

3659

3356

Notice in respect of Substituted Service in the Application in the High Court of South 

Africa, Gauteng Local Division, Johannesburg, under Case Number: 24110/2020.   In 

the Application of Jamila Mohammad N.O. as 1st Applicant and Jamila Mohammad in 

her personal capacity as 2nd Applicant vs Louis Mathews Mathebula as 1st Respon-

dent.

This notice serves to inform Louis Mathews Mathebula (ID 700428 5682 08 9) here-

inafter referred the 1st Respondent, to sign all the necessary documentation with the 

Conveyancing Attorneys, required for the transfer of the 1st Respondent’s one-half 

share in and to the immoveable property situated at ERF 186 known as 9 HERON 
STREET, MCKENZIE PARK, BENONI, GAUTENG, SOUTH AFRICA into the name of 

the Applicant within 30 (THIRTY) days of publication of this notice.

In the event that the 1st Respondent does not comply with the above, the Sheriff of 

the Honourable Court is authorized and directed to sign such necessary documenta-

tion with the Conveyancing Attorney as referred to in the above paragraph on behalf 

of the 1st Respondent. 

SIGNED AT BENONI ON THIS THE 07th  DAY OF FEBRUARY 2022 

____________________ 

A S STEIJN ATTORNEYS 

ATTORNEY FOR EXECUTOR 

64 FOURTH AVENUE 

NORTHMEAD 

BENONI 

TEL: 011 425 3205 

Email: steijn2@iafrica.com  
REF: MRS. STEIJN/AO/AV0052

Cursos de Excel Avançado
Domine as ferramentas do Excel criando planilhas inteligentes, 
automatizadas, dinâmicas, com visualizações gráficas profissionais, 
defina e monitorize indicadores em Dashboard a partir de 12000,00MT. 

Cursos: ◊Excel Avançado ◊Funções Avançadas do Excel ◊Análise de 
Dados com Pivot Table ◊Visualizações Profissionais com Gráficos 
◊Monitorização de Indicadores com Dashboard.

Informe-se por www.aexcel-estatistica.com ou 84 8550 799 ou nos 
nossos escritórios Av. Paulo Samuel Kankhomba, n.º 1063. 

Cursos disponíveis a partir de 16 de Maio, 
das 8.00 às 12.00 horas e 16.00 às 20.00 horas.

República de Moçambique
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Procuradoria – Geral da República, 
nos termos do art. 45 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, convida todas empresas 
interessadas e elegíveis a apresentarem 
propostas fechadas para os seguintes 
Concursos:

• Concurso Limitado 13A000141/
CL/Nº40/2022 - Consultoria para
Formação Avançada em Excel, 
garantia provisória não é exigível,
entrega de propostas: 9.00 horas
e abertura de propostas: até 9.30
horas do dia 29 de Abril de 2022;

• Concurso Público 13A000141/
CP/Nº41/2022 - Fornecimento de
Mobiliário para Escritório, garantia
provisória é exigível, entrega de
propostas: às 10.00 horas e abertura
de propostas: até 10.10 horas do dia
9 de Maio de 2022.

Os concorrentes poderão obter os 
documentos do concurso na Unidade 
Gestora Executora das Aquisições 
(UGEA) da PGR, mediante apresentação 
do talão de depósito da importância não 
reembolsável de 5.000,00MT (cinco 
mil meticais), a ser depositada na 
conta nº 004733519003, do Banco de 
Moçambique, durante as horas normais 
de expediente. 

O período de validade das propostas é 
de 90 dias, a contar da data da abertura 
das propostas.

As propostas deverão ser entregues 
na Unidade Gestora Executora de 
Aquisições da PGR, sita na Av. Vladimir 
Lenine, n.º 121, 2.º andar, onde em 
seguida serão abertas.

Maputo, aos 12 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 
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Av. Vladimir Lénine, nº 121, Tel: Geral- (+258) 21303303/4; DAF: (+258) 21 490946 , Fax.(+258) 21 304297;
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Pela Décima Segunda Secção Comercial deste 

Tribunal, correm éditos de vinte (20) dias, 

contados da segunda e última publicação 

deste anúncio, citando os credores 

desconhecidos dos executados: ARLINDO 

BILA e LAURINDA FERNANDA MARIA 

GONDES BILA, residentes na cidade de Xai-

Xai, província de Gaza, para no prazo de 

dez (10) dias, posterior àquele dos éditos, 

reclamarem, querendo, o pagamento do seu 

crédito pelo produto dos bens penhorados 

que abaixo se discriminam, sobre que 

tenham garantia real, nos termos referidos 

no artigo 864º, do C.P.C. dos Autos de 

Execução Ordinária nº 147/20-M, em que 

é exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA e executados: Arlindo 

Bila e Laurinda Fernanda Maria Gondes 

Bila.

Verba nº 1

Uma (1) mesa de jantar, de vidro, com seis 

cadeiras, avaliada em 15 000,00MT;

Verba nº 2

Um (1) jogo de sofás, de seis lugares, de cor 

castanha, avaliado em 40 000,00MT;

Verba nº 3

Um (1) televisor da marca LG, de 42 

polegadas, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 4

Um (1) aparelho de som Home Theater, da 

marca LG, avaliado em 15 000,00MT;

Verba nº 5

Uma (1) mesinha de centro, preta, avaliada 

em 8 000,00MT;

Verba nº 6

Uma (1) estante tipo garrafeira, de barras, 

avaliada em 10 000,00MT;

Verba nº 7

Um (1) fogão eléctrico de quatro bocas, 

avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 8

Uma (1) mesinha de decoração, de vidro, 

rectangular, avaliada em 5 000,00MT;

Verba nº 9

Uma (1) mesinha de decoração, redonda, de 

vidro, avaliada em 2 500,00MT.

Maputo, aos 4 de Abril de 2022

A Ajudante de Escrivão

Mariza Anica António Rosa

Verifiquei

A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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34023410

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPRTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio do Concurso

Concurso Público 

58A000141/CP/Nº 07/WB-PHCSP/DA/MISAU/2022
Aquisição de Equipamento Informático para MISAU com fundos PHCSP

1. O Ministério da Saúde convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento de equipamento informático para o MISAU.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância
não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser em
depósito directo no BCI Fomento (conta: MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº
10.22.9427.10.001).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 10/5/2022
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.30 horas do mesmo dia, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Saúde
Departamento de Aquisições/UGEA

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1008, Rés de Chão
Maputo – Moçambique

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória segundo o indicado no
documento de concurso, válidas por um prazo de 150 dias no valor de:

• Lote I: Computadores de mesa e impressoras – 47.500,00MT (quarenta e sete mil e
quinhentos meticais); e

• Lote II: Computadores portáteis e retroprojectores – 22.500,00MT (vinte dois mil e
quinhentos meticais).

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de
Financiamento de Projectos de Investimentos do Banco Mundial, quarta edição de Novembro
de 2022.

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Ci-
dade de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados 
da segunda e última publicação deste anúncio, citando os cre-
dores desconhecidos dos executados: JOÃO ALBINO LUCAS 
MATSINHE TRANSPORTES, EI, com sede na Av. da Namaa-
cha, província de Maputo e JOÃO ALBINO LUCAS MATSIN-
HE, residente na Rua Massavanhane, casa nº 1208, cidade da 
Matola, província de Maputo, para no prazo de 10 (dez) dias, 
posteriores àqueles dos éditos, reclamarem, querendo, o pa-
gamento dos seus créditos pelo produto dos bens móveis, 
constituídos por electrodomésticos e diverso mobiliário de 
casa penhorados, nos Autos de Execução Ordinária, nº 
58/2018-I, sobre que tenham garantia real, nos termos do 
disposto no artigo 864º, nº 1 do Código do Processo Civil.

Maputo, aos 8 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

3409 3409

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos do executado: AD-
HAY-PEÇAS SOBRESSALENTES, EI, com sede na Avenida do Trabalho, 
nº 1836, nesta cidade de Maputo, FAIZAL VALENTE ALBINO GOPALGY 
e SANDRA LEBREUX SIMÕES, ambos residentes no 2º Bairro de Cha-
manculo, nº 2215, Célula “C”, nesta cidade de Maputo, para, no prazo de 
dez dias, posteriores àqueles dos éditos, reclamarem, querendo, nos Au-
tos de Execução Ordinária nº 37/21-W, em que é exequente BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, o pagamento dos seus créditos 
pelo produto do bem penhorado, sobre que tenham garantia real, desig-
nadamente:

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Gaza, sob o número 950, 
a fls. 93, do livro B-03-R, inscrito sob o nº 2 162 a fls. 175, do livro G/03, 
a favor de Valente Albino Gopalgy, casado em regime de comunhão de 
bens com Fátima Ahmede Valigy, a favor do Banco Comercial e de Inves-
timentos, SA.

Maputo, aos 29 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Na Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob a Forma de Processo Co-
mum Ordinário, nº 113/16-R, que o exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTI-
MENTOS, SA move contra o executado JOSÉ AFONSO MARTINS, foi ordenada a venda por 
meio de propostas em carta fechada, em primeira praça dos bens móveis abaixo discrimi-
nados:

Verba nº 1
Um televisor Samsung de 72 polegadas, avaliado em 20 000,00MT;

Verba nº 2
Um jogo de sofá, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 3
Uma mesa de jantar de 6 lugares, avaliada em 5 000,00MT;

Verba nº 4
Uma mesa redonda, avaliada em 3 000,00MT;

Verba nº 5
Dois televisores de 32 polegadas, avaliados cada em 10 000,00MT;

As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação, do pagamento da dívida e 
custas prováveis.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra dos bens a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito no Palácio da Justiça, 4º andar, Av. 25 de Setembro.

No dia vinte e oito de Abril de 2022, às 9.00 horas, na Sala de Audiências da Terceira 
Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, proceder-se-á a abertura das propostas 
apresentadas até esse momento, cujo acto os proponentes podem assistir.

Os móveis podem ser examinados na Avenida 24 de Julho, nº 2790, 11º andar, na cidade de 
Maputo, nos dias úteis, das oito às quinze horas.

O Ajudante de Escrivão de Direito
Fenias Luís Nhantumbo

Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO           

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), 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 objectos dos concursos 
abaixo indicados:

Concurso Objecto Modalidade Concorrente Valor (MT)

04/Segurança/CL/FE, 
FP-DPCD/2022

Prestação de serviços de 
segurança de instalações

Concurso Limitado SS-SECURITY SERVICE, LDA 2.895,750,00MT

09/Segurança/CL/FE, 
FP-DPCD/2022

Fornecimento e 
manutenção de  

extintores de incêndio

Concurso de 
Pequena Dimensão

EX FOGOS, LDA 237.123,90MT

Pemba, aos 18 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO

Anúncio de Adjudicação
1. De acordo com alínea d) do n º 3, do artigo 33 Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

Públicas, Fornecimento de  Bens e Prestação Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n º 5/2016, de 8

de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos discriminados na tabela abaixo:

N/O
Modalidade de Contratação 

e a respectiva  referência
Objecto do Concurso Nome da Empresa

Valor de 
Adjudicação

01
Concurso Limitado Nº 01/CL/

CSPRE/GSE/RA/2022

Fornecimento de 
combustíveis, lubrificantes 

e estacão de serviço

NKOMAZI COMBUSTÍVEIS 
E LUBRIFICANTES

3.186.745,31MT

02
Concurso Limitado Nº 02/CL/

CSPRE/GSE/RA/2022
Fornecimento de géneros 

alimentícios
OFFICE PLUS, LDA

656.086,30MT

03
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 01/CPD/CSPRE/
GSE/2022

Fornecimento de material 
de higiene e limpeza

SUPERMERCADO JULY, LDA 499.961,10MT

04

Concurso de Pequena 
Dimensão nº 02/CPD/CSPRE/

GSE/2022

Prestação de serviços de 
reparação e manutenção 
de viaturas multimarcas

CAR AUTO CENTRE, LDA 422.709,04MT

Matola,  Abril de 2022

O Director do Gabinete
(Ilegível)

Conselho Autárquico da Vila da Manhiça

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação

De acordo com alínea d) do artigo 33, do Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

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

adjudicação da seguinte contratação:

Nº do 
concurso

Modalidade Objecto Adjudicado Valor MT

20/CMVM/
VICTMFT/
UGEA/21

Concurso 
Público

Aquisição de 
3 autocarros 

mistos

JFS 
(JOÃO FERREIRA 

DOS SANTOS)
12.893.898,00

Manhiça, aos 19 de Março de 2022

FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

UGEA/2022

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto 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 n.º 5/2016, de 8 de 

Março, comunica-se que o objecto dos concursos foi adjudicado às empresas abaixo, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso 

Limitado

Objecto do 

Concurso

Valor da 

proposta com 

IVA

Concorrente Vencedor

FIPAG-AOQ/CL/01/2022
Fornecimento de 

bombas e motores
2.855.991,55MT BLUE ZONE, LDA

FIPAG-AOQ/CL/03/2022
Fornecimento de 

motorizadas
995.569,99MT SEMBE INVESTIMENTO, LDA

FIPAG-AOQ/CL/04/2022
Fornecimento de 

géneros alimentícios
852.060,00MT

ARC COMERCIAL CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS, LDA

FIPAG-AOQ/CL/05/2022
Fornecimento 

de ferramentas e 
utensílios

1.404.242,73MT
HM ELECTRO CANALIZAÇÃO, 

LDA

Quelimane, Abril de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
90

119

República de Moçambique

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

119

169

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu correm éditos de trinta 
(30) dias, citando o executado PEDRO VASCO MATAVELE, residente em parte incerta, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o de éditos, tudo a contar da data referente
à segunda e última publicação deste anúncio, pagar ou nomear bens à penhora, podendo também

deduzir oposição em sede da Acção Executiva para Pagamento da Quantia Certa, com Processo
Comum, Forma Ordinária, nº 92/16-B, na qual o move o exequente BANCO INTERNACIONAL DE
MOÇAMBIQUE (BIM), SA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme o duplicado

que se encontra à disposição no Cartório desta Secção, onde o poderá levantar dentro das horas

normais de expediente, sob cominação de vir a ser devolvido ao exequente o direito de nomeação

de bens à penhora.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

Juiz de Direito

Dr. César Jorge Zunguze

Escrivão de Direito

Frederico Ruben Pelembe
3411

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOBA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, EI

 Prestamos os seguintes serviços:

• Licenciamento de empresas

• Licenciamento de minerais

• Licenciamento de imóveis

Contacto: 833213971
3719

3353

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando 
as rés: INFRATEL, LDA e TELWAN, LDA, 
com última sede conhecida na Rua da 
Gávea, nº 112, R/C, cidade de Maputo, 
representadas legalmente pelo sócio único 
Edgar Manuel Naia da Silva, com último 
endereço conhecido na Av. Ahmed Sekou 
Touré, cidade de Maputo, contactável 
pelos nºs 82-3030036 e 87-7666333, ora 
ausente, em parte incerta, para no prazo 
de 20 (vinte) dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última públicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, 
contestar, querendo, os Autos de Acção 
Declarativa Ordinária nº 90/19-P, 

que por esta Secção lhes move a autora 
ELECTRO CRUZ, LDA, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, conforme o 
duplicado que se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à sua disposição, 
onde poderão levantar dentro das horas 
normais de expediente, advertindo-se-
lhes de que a falta de contestação importa 
a confissão dos factos articulados pela 
autora para todos efeitos legais.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

2505

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
onze de Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
quarenta verso a folhas quarenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e seis, 
traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no 
referido Cartório foi lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de AVINASH PRABHUDAS, viúvo, 

residente que foi no Bairro Central “A”, de então setenta e 
três anos de idade, sendo filho de Prabhudas Popathal e de 
Kanchambai Mohanlan.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foi declarada como 
única e universal herdeira de todos os seus bens e direitos, 
sua irmã NIRMALABAI PRABUDAS, solteira, natural de 
Quelimane e residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram 
a declarada herdeira ou com ela possam concorrer à sua 

sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

O Notário
(Ilegível)

3703

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE AVINASH PRABHUDAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 
E TRABALHO DE MANICA

CARTÓRIO NOTARIAL DE CHIMOIO

EXTRACTO DE 
PUBLICAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO DE 
EVARISTO LUÍS BELO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
do dia onze de Abril de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas vinte e quatro a vinte e 
cinco, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
01/2022, do Cartório Notarial 
de Chimoio, a cargo de NOÉ JOSÉ 
PENETE, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de EVARISTO LUÍS BELO, 
de então quarenta e oito anos 
de idade, no estado de solteiro, 
falecido no dia vinte e seis de 
Abril de dois mil e dezanove, e 
que em vida vivia em comunhão 
de mesa e habitação com a 
senhora Cecília Alberto Supelo, 
com a sua última residência 
habitual na cidade de Chimoio, 
sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Na referida escritura foram 
declarados como únicos e 
universais herdeiros, seus filhos: 
AMARILDO PINHO EVARISTO 
LUÍS BELO, maior, ZULEICA 
EVARISTO LUÍS BELO, maior, 
ANA EVARISTO LUÍS BELO, 
menor e OBADIAS EVARISTO 
LUÍS BELO, menor, todos 
residentes na cidade de Chimoio.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer a esta 
sucessão.

Está Conforme
Cartório Notarial de Chimoio, aos 18 

de Abril de 2022
O Notário

Noé José Penete 123

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 

JOSÉ LIBOMBO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de treze de Abril de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
oitenta e oito verso a noventa, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e quatro, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, DANILO 
MOMEDE BAY, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de JOSÉ LIBOMBO, de 
cinquenta e sete anos de idade, 
no estado de solteiro, que era 
de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro das FPLM, filho de 
Efraime Libombo e de Olinda 
Mabjaia.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, deixando como únicos 
e universais herdeiros de todos 
seus bens, seus filhos: HILÁRIO 
JOSÉ LIBOMBO, solteiro, 
maior, JOSÉ LIBOMBO JÚNIOR, 
menor, JOE JOSÉ LIBOMBO, 
solteiro, maior e EFRAIME 
JOSÉ LIBOMBO, solteiro, maior, 
naturais de Maputo, onde 
residem.
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
Maputo, aos 14 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)
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EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Leia Notícias 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
CITANDO CREDORES DESCONHECIDOS

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 10/2020/C, em que é exequente BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, cidade de Maputo e executados: AMM 
MOÇAMBIQUE, LDA, ANTÓNIO MESSABA MANGANHELA e ELISA DA GLÓRIA HOMUANA, para pagamento 
da quantia exequenda no valor de 7 894 130,68MT (sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, 
cento e trinta meticais e sessenta e oito centavos), foi penhorado o bem abaixo:

Verba Única

Um prédio nº 1787 a folhas 117, do livro B/5, inscrito provisoriamente por falta de título, sob o número 
quatro mil, setecentos e cinquenta e nove a folhas oitenta e um verso, do livro G, barra oito, a favor de António 
Messaba Manganhela, casado com Elisa da Glória Homuana, sob regime de comunhão de bens adquiridos, 
natural da Matola e residente em Boane.

A hipoteca provisória por falta de título, inscrita sob o número setecentos e vinte a folhas sessenta e cinco 
verso e seguintes, do livro C, barra sete, a favor do BIM - Banco Internacional de Moçambique, SA.

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para procederem à reclamação dos seus créditos no 
prazo de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, finda a dilação de 30 
(trinta) dias.

Matola, aos trinta e um de Março de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
3415

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação deste 
anúncio, citando o executado BATALHA TOMÉ, com última residência no Bairro 
Muahivire, quarteirão 2/UC Muacothaia, nº 121, província de Nampula, para, no prazo 
de dez dias, que começa a correr depois de finda a dilação de quinze dias, a contar 
da data da citação, cujo dia do termo do prazo lhe será indicado, pagar ao exequente 
a quantia de 547 968,35MT (quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e 
sessenta e oito meticais e trinta e cinco centavos) ou, no mesmo prazo, nomear bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812 do C.P.C, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo assim, a execução os seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que a esta vai junto para lhe ser entregue no acto 
da citação, com a respectiva nota legal, devendo ser advertido que a falta de contestação 
será condenado no pedido, nos Autos de Execução Ordinária nº 62/2021/B.

Maputo, aos 17 de Março de 2022

A Ajudante de Escrivão de Direito
Lurdes Elias Macandja Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Ercília Felecidade Matavel Sebastião

3408

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 21 de Abril de 2022, pelas 12.30 horas, 
na Sala de Sessões desta Secção, será realizada a abertura de propostas em carta fechada, 
pela segunda praça, pelo preço mínimo de 2 455 000,00MT (dois milhões, quatrocentos 
e cinquenta e cinco mil meticais), para a venda em hasta pública do imóvel penhorado nos 
Autos de Execução Ordinária nº 15/20-B, movidos pelo exequente NOSSO BANCO, SA, 
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO, contra o executado MILO RAJABALI, residente no Bairro da 
Matola “A”, Q. nº 29, casa nº 721, província de Maputo, com a seguinte designação:

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 59 881 a 
fls. 188 verso, do livro B/203 e inscrito sob nº 88 135 a fls. 40 verso, do livro G/135 a favor 
do executado MILO RAJABALI, e foi constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente sob 
o nº 81 197, fls. 25, do livro C/111, a favor do exequente NOSSO BANCO, SA, SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO.

Todas as propostas em carta fechada deverão ser entregues até esse momento no Cartório da 
13ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, nº 
916, 4º andar, porta 402, direito, cidade de Maputo, durante as horas normais de expediente, 
pelas pessoas interessadas na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados 
àqueles que nos termos do artº 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer à adjudicação, bem 
assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado para, 
querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
O imóvel pode ser apreciado na Rua do Embondeiro, parcela 141/5, R/C, Bairro da Costa do 
Sol - Triunfo, cidade de Maputo, devendo contactar o fiel depositário, Dr. Célio Pimental, 
colaborador do exequente, com domicílio legal no Banco de Moçambique, Av. 25 de Setembro, 
4º andar, cidade de Maputo.

Maputo, aos 12 de Abril de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
3414
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Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
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PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
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los ...
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COSAFA FEMININO:
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continuidade
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“Mambas realizam 
único treino no 
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CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

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

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE MIGRAÇÃO - TETE

ANÚNCIO DE AJUDICAÇÃO

CONCURSO POR AJUSTE DIRECTO Nº 01/DPM/PT/2022

De acordo com alínea d) do nº 3, do Art. 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 que foram adjudicadas as seguintes empresas, segundo a tabela abaixo:

N.º de Concurso
Modalidade de 

Contrataçao
Objecto de Contrataçao Empresa adjudicada Valor Adjucada

01/DPM/PT/2022
Concurso por 
Ajuste Directo

Fornecimento de material 
de escritório

VK SERVICES, LDA 385.000,00

02/DPM/PT/2022
Concurso por 
Ajuste Directo

Fornecimento de géneros 
alimentícios e produtos de 

higiene
VK SERVICES, LDA 200.000,00

03/DPM/PT/2022
Concurso por 
Ajuste Directo

Combustível e 
lubrificantes AUTO ZAMBEZE 450.000,00

04/DPM/PT/2022
Concurso por 
Ajuste Directo

Fornecimento de 
acessórios para 

manutenção e reparação 
de transporte

A.C PEÇAS 150.0000,00

05/DPM/PT/2022
Concurso por 
Ajuste Directo

Manutenção e reparação 
de A/C

CLEAN SERVICE, LDA 100.000,00

Tete, aos 4 de Fevereiro de 2022

A Directora Provincial

dra. Flávia Eva Maziquimbe
(Superintendente Chefe da Migração)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, Prédio da 

Hamburguesa
Telef: 21-720223/387, Fax: 720389 - Matola

2ª Secção Cível

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA DOUTORA 

FELICIDADE DA CONCEIÇÃO 
ARNALDO RUNGO FREMO, JUÍZA 

DE DIREITO DA SEGUNDA SECÇÃO 
DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE MAPUTO - MATOLA

Faz saber que por esta Secção 
e Cartório correm éditos de 
30 (trinta) dias, a contar da 
data da afixação do último 
anúncio, citando a ré MARVEL 
EQUIPAMENTS, LIMITADA, 
actualmente em parte incerta, 
com último domicílio conhecido 
na Av. Samora Machel, nº 535/
RC, para, no prazo legal de 109 
(dez) dias, finda que seja a 
dilação, contestar, querendo, nos 
Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, 
registados sob o nº 10/21-
A/Ex, que por este Tribunal 
lhe move o exequente ELIAS 
FILIMONE GUILIMA, 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-lhe 
de que a falta de contestação 
importa a devolução do direito 
ao exequente, prosseguindo 
ulteriores termos processuais.

Matola, aos 12 de Abril de 2022

A Escrivã de Direito
Ana Paula Tesoura Mugita Segundanhe

Verifiquei
A Juíza de Direito

Dr.ª Felicidade da Conceição Arnaldo 
Rungo Fremo

3725

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

ANÚNCIO DE CHAMAMENTO

A Empresa Silos e Terminais Graneleiros da 
Matola- STEMA, SA solicita a comparência do Sr. 
TENDAI MAVHUNGA, representante da empresa 
Evritec – Engenharia e Projectos, Lda nas suas 
instalações sitas na rua dos Combustíveis, nº 
729 – Língamo – Matola, no prazo de 15 dias, 
a partir da publicação deste anúncio, para tratar 
de assuntos do seu interesse.

Matola, aos 14 de Abril de 2022

O Presidente do Conselho de Administração
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A VOZ DO CIDADÃO

Precariedade de estradas 
continua preocupante
RESIDENTES da capital provincial de 
Inhambane pedem melhoramento das 
vias de acesso entre o centro da cidade 
e os bairros periféricos.

Manuel Perseveracio, residente no 
bairro Muelé 3, afirma que as autorida-
des municipais devem apostar na cons-
trução de novas estradas e reabilitação 
das que já existem. No seu entender, a 
expansão dos serviços básicos depende, 
em larga medida, da transitabilidade das 
vias de acesso.

“Precisamos de mais estradas, que-
remos circular livremente por todos 
os bairros. O parque automóvel está a 
crescer e as estradas não estão em con-
dições de acolher tantas viaturas, foram 

construídas há muito tempo. A edilida-
de deve priorizar esta componente de 
estradas”, disse.

Para Sérgio Matavata, residente 
no bairro Mucucune, a falta de vias de 
acesso melhoradas faz parte dos pro-
blemas que inquietam os munícipes 
porque dificulta a circulação normal de 
viaturas e bens.

“Até porque o município sabe da 
importância da expansão da rede viária. 
Existem obras paralisadas há bom 
tempo. Por isso, o meu apelo vai para a 
conclusão das estradas em asfaltagem 
para que a circulação de pessoas e bens 
seja melhor”, indicou Matavata.

O nosso interlocutor falou também 

do saneamento do meio, tendo afir-
mado que paulatinamente a cidade de 
Inhambane está a perder o estatuto de 
mais limpa do país, porque nos dias que 
correm é possível ver amontoados de 
lixo em quase todas as esquinas da ci-
dade.

Bernardo Senda corroborou a ideia 
de ver melhorada a circulação, tendo 
acrescentado a necessidade de controlar 
a poluição sonora.

“Precisamos que o município faça 
valer a postura camarária. Queremos 
sossego, estamos cansados de barulho. 
Existem locais estabelecidos para músi-
ca alta, daí que apelo ao município para 
fazer valer a lei”, precisou.

Manuel Perseveracio Sérgio Matavata Bernardo Senda

Cerca de 400 mil 
bovinos vão à vacinação

to de 744.9 toneladas em 2020 
para 964.8 toneladas em 2021, 
o que representa incremento
de 29.52%.

Contribuíram para o alcan-
ce dos resultados acima citados 
as vacinações obrigatórias e 
banhos carracicidas, a disponi-
bilidade das vacinas, o contro-
lo do movimento de animais, 
seus produtos e subprodutos, 
além do aumento da capaci-
dade de assistência técnica aos 
produtores com a contratação 
de extensionistas e mobiliza-
ção do respectivo equipamen-
to.

Acrescentou que o sub-
sector pecuário está a crescer a 
um ritmo satisfatório, fruto das 
intervenções do sector públi-
co, do apoio dos parceiros e do 
envolvimento do sector em-
presarial.

De acordo com o gover-
nador de Inhambane, para o 
avanço de diversos programas 

no ramo pecuário, o Executivo 
provincial promoveu a criação 
do Fórum Nacional de Pecuá-
ria, agremiação representati-
va dos produtores pecuários, 
como forma de facilitar a co-
municação entre os produtores 
e o Governo.

Para assegurar a defesa sa-
nitária dos efectivos pecuários, 
a província investe anualmen-
te em média 591.558 meticais 
em campanhas sanitárias.

A cadeia de valor da pe-
cuária possui grande potencial 
para a geração de renda fami-
liar, criação de emprego seguro 
e contribuição significativa na 
economia. Igualmente, asse-
gura a resiliência da população 
às mudanças climáticas de que 
o país se ressente.

“Apesar dos resultados
satisfatórios alcançados nos 
últimos anos, não devemos re-
laxar, pois os desafios que nos 
esperam pela frente são enor-

mes e o caminho a percorrer 
ainda é longo, principalmente 
nos domínios do acesso às tec-
nologias resilientes, mercado, 
prevenção e controlo de doen-
ças animais”, apelou Daniel 
Chapo.

O governante acrescentou 
que, para aumentar os níveis 
de produção animal na pro-
víncia, há necessidade de en-
contrar soluções consistentes 
para a prevenção e controlo 
de doenças, operacionalização 
dos tanques carracicidas, vigi-
lância contra o roubo do gado e 
comercialização pecuária.

É por isso que o Governo 
estabelece programas de pre-
venção e controlo das prin-
cipais doenças (carbúnculos 
hemático e sintomático, der-
matose nodular, febre aftosa e 
brucelose), bem como assegu-
ra recursos para a realização de 
campanhas sanitárias.

“A febre aftosa é a doença 

A 
CAMPANHA de 
vacinação de animais 
que arrancou na 
quinta-feira em todo 
o país poderá abranger

mais de 380 mil bovinos na 
província de Inhambane. 
Estes dados foram divulgados 
pelo respectivo governador, 
Daniel Chapo, no lançamento 
da iniciativa, na localidade de 
Muane, distrito de Zavala.

Na ocasião, Chapo sau-
dou o empenho dos criadores, 
provedores de serviços veteri-
nários e de insumos pecuários 
na procura de soluções para a 
produção de comida e conse-
quente garantia da segurança 
alimentar e nutricional no país, 
em particular na província de 
Inhambane.

Disse que a campanha de 
vacinação é fundamental para 
assegurar a saúde animal, con-
dição essencial para alavan-
car a economia. É que, com a 
imunização dos animais contra 
doenças de declaração obriga-
tória, assegura-se a sua saúde e 
consequentemente maior pro-
dução. 

Indicou ainda que o inves-
timento no subsector pecuário 
é essencial para garantir a de-
fesa da saúde pública e animal, 
contribuindo para a melhoria 
dos níveis de produção e pro-
dutividade de carne. 

O governante sublinhou 
que dados do arrolamento do 
gado bovino referentes ao ano 
2021 indicam que a provín-
cia possui 360.505 bovinos. A 
cobertura vacinal passou de 
-2.5% em 2020 para 44.6%,
com destaque para carbún-
culos hemático e sintomático,
que atingiram 87.5% e 84.6%,
respectivamente.

A produção pecuária global 
em 2021 foi de 3.907,6 tone-
ladas de carnes, contra 3.338 
toneladas em 2020, o que cor-
responde a um aumento em 
17.07%. Desta produção, a 
carne bovina teve crescimen-

com maior impacto negati-
vo na economia porque a sua 
ocorrência pode gerar interdi-
ção das transacções comerciais 
do país com outros mercados 
internacionais, tanto de pro-
dutos de origem animal como 
os de origem vegetal prove-
nientes das zonas afectadas”, 
indicou o governador.

Na campanha 2021 não 
houve registo de febre aftosa, 
quatro anos depois da ocor-
rência sucessiva desta doença. 
Sendo assim, o Executivo re-
conhece a dedicação dos cria-
dores e todos os intervenientes 
em acatarem os apelos das au-
toridades veterinárias para não 
movimentarem os animais em 
situações de risco de propaga-
ção de doenças de declaração 
obrigatória.

Daniel Chapo renovou o 
convite a todos os criadores de 
gado bovino e outros animais 
para aderirem à campanha de 
vacinação, para a defesa da 
saúde pública e incremento da 
produção.

Governador Daniel Chapo afirma que a vacinação de animais é essencial para o aumento da produção

Turistas voltaram a escalar Inhambane nesta Páscoa

POUCO mais de 64 mil turistas podem ter escala-
do as estâncias turísticas existentes ao longo dos 
700 quilómetros da costa da província de Inham-
bane à procura de sossego e ambiente aconche-
gante por ocasião da Páscoa.

A Páscoa deste ano foi celebrada com alguma 
normalidade, depois de dois anos de medidas 
restritivas devido à Covid-19. Recorde-se que 
uma das medidas para prevenção desta doença 
foi o encerramento das praias e restrições na área 
da restauração, situação que afectou o sector do 
turismo.

Dois anos depois da paralisação de todos os 
sectores produtivos devido à pandemia do novo 
coronavírus, a costa de Inhambane voltou a ser 
preferência dos admiradores do turismo de sol e 
praia, tendo por isso registado movimento satis-
fatório. 

Para melhor acolhimento dos turistas, as au-
toridades das cidades de Inhambane e Vilankulo 
posicionaram-se nos pontos de entrada para ofe-
recer água de lanho, gesto simbólico que serviu 
para desejar boas-vindas à “Terra da Boa Gente”.

Não obstante a retoma desta actividade, 19 
estâncias turísticas, de um total de 561 empreen-
dimentos de alojamento com 16.519 camas em 
9178 quartos, ainda não abriram as portas desde 
que fecharam por força da Covid-19. 

Saliente-se que o sector do turismo contribui 
com mais de 30 por cento da produção global da 
província, sendo que cerca de 70 por cento do 
turismo nacional se realiza nesta parcela do país.

O director provincial da Cultura e Turismo, 
Emídio Nhantumbo, fez saber que o seu sector, 
em coordenação com as associações de hotelaria 
e turismo, poderá fazer o balanço do movimen-
to pascal ao longo desta semana, para aferir com 
exactidão o movimento turístico, tal como acon-

tece com a quadra festiva.
O governador da província de Inhambane, 

Daniel Chapo, referiu-se à redução dos casos da 
Covid-19 como estando a abrir novas perspec-
tivas não só para a retoma das actividades eco-
nómicas mas, sobretudo, para o regresso dos 
potenciais investidores para a concretização dos 
projectos turísticos já aprovados.

Segundo o governante, um pouco por toda 
a província o movimento de turistas nacionais 
e estrangeiros foi desusado. Antes da pandemia, 
Inhambane estava a sair paulatinamente do tu-
rismo sazonal. “Depois da quadra festiva, ini-
ciava o movimento da Páscoa e nos meses que 
se seguem o turismo feito através do desporto 
náutico, nomeadamente pesca desportiva, surf, 
entre outras modalidades. A partir de Setembro, 
voltava-se às praias. Deste modo, já não havia 
época turística”, realçou.  

Dados em nosso poder indicam que, na qua-
dra festiva, a taxa de ocupação de alojamento em 
Inhambane foi de cerca de 50 por cento, numa 
altura em que o relaxamento das medidas não 
incluía a abertura das praias e piscinas, activos 
importantes para a actividade turística. 

Colunas formadas por cinco a sete viaturas 
com turistas estrangeiros escalaram as praias do 
Tofo, Barra e Tofinho, na cidade de Inhambane. 
Igualmente escalaram a cidade de Vilankulo, 
Morrungulo e Pomene, em Massinga; Lingalinga, 
Morrumbene; Inhassoro, Baía dos Cocos, Guin-
jata e Paindane, em Jangamo; assim como Závo-
ra, em Inharrime, e Canda, no distrito de Zavala.

O aeródromo internacional de Vilankulo 
recebeu hóspedes nacionais e estrangeiros que 
atravessaram a baía para desfrutar as maravilhas 
da natureza nas diversas ilhas do arquipélago de 
Bazaruto.

POR OCASIÃO DA PÁSCOA

Turistas voltam a 
escalar a província

mos a taxa de cobertura, mas o 
nosso compromisso é que cada 
fonte não esteja num raio supe-
rior a 500 metros de cada resi-
dência. Continuaremos a abrir e 
a pavimentar novas vias de aces-
so, equipar os estabelecimentos 
de ensino, bem como expan-
dir a rede de fornecimento de 
energia eléctrica, além de criar 
condições para que o comércio 
seja desenvolvido em boas con-
dições. Queremos que os ven-
dedores exerçam as suas activi-
dades no mercado, e não bermas 
das estradas, onde dificultam a 
normal circulação de pessoas e 
bens”, disse Medy Jeremias.

Por seu turno, o governa-
dor de Inhambane, Daniel Cha-
po, que dirigiu as cerimónias de 
entrega destas infra-estruturas, 
pediu aos beneficiários bom uso 
e colaboração com o Conselho 
Municipal na vigilância aos sa-
botadores dos bens públicos.

O governante fez saber que o 
Conselho Municipal de Massinga 
continuará a reduzir o sofrimen-
to dos munícipes disponibili-
zando mais infra-estruturas de 
utilidade pública.

“Cuidem bem do que re-
ceberam, chamem atenção às 
crianças para não escreverem 
nas paredes, nas carteiras nem 
partir vidros das novas salas de 
aula. Redobrem a vigilância aos 
ladrões de painéis solares. Saiba-
mos esperar por aquilo que ainda 
não foi feito porque Medy Jere-
mias e sua equipa vão construir”, 
garantiu Daniel Chapo.

Massinga recebe sistema
de abastecimento de água
RESIDENTES da vila de Massin-
ga, no distrito do mesmo nome, 
receberam semana passada um 
pequeno sistema de abasteci-
mento de água e duas salas de 
aula para a Escola Primária do 
Primeiro e Segundo Graus de 
Guizugo. As infra-estruturas fo-
ram construídas pela edilidade 
local, no quadro do cumprimen-
to do seu manifesto eleitoral.

As salas de aula vão servir 
a cerca de 300 alunos que fre-
quentam os três turnos naquele 
estabelecimento de ensino que 
lecciona da primeira à quinta 
classe, com cerca de mil matri-
culados. 

O pequeno sistema construí-

do no bairro Eduardo Mondlane, 
arredores da vila da Massinga, 
poderá dar água igualmente a 
cerca de três mil pessoas.

A construção destas infra-
estruturas, orçadas em cerca de 
quatro milhões de meticais, vai 
elevar a qualidade de vida das 
comunidades, uma vez que, 
segundo Medy Jeremias, autarca 
de Massinga, a água potável já 
está perto dos residentes do 
bairro Eduardo Mondlane, que 
deixaram de percorrer pouco 
mais de um quilómetro à procura 
deste recurso.

“A Escola Primária de Gui-
zugo possui muitas crianças que 
têm aulas em salas construídas 

de material misto e sem cartei-
ras, daí que as duas salas já em 
funcionamento marcam o início 
do melhoramento das condições 
da escola, porque nos próximos 
tempos poderemos construir 
mais salas até que o estabeleci-
mento tenha todas as salas de 
construção convencional”, ex-
plicou Medy.

A autarca de Massinga disse 
que a meta não é apenas edifi-
car novas infra-estruturas, mas 
também melhorar as condições 
de vida da população com a 
aproximação de serviços públi-
cos às comunidades.

“Colocámos um sistema de 
abastecimento de água e elevá-

Mais três mil pessoas da vila de Massinga com água potável
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O que se pode esperar 
dos vendedores
do “xikhelene”?

ROBERTO ARMANDO

A COLOCAÇÃO do pavimento bem como a cons-
trução de valas de drenagem no prolongamento 
da Rua da Linha, da Praça dos Combatentes até 
a zona da passagem de nível, na cidade de Mapu-
to, constitui um marco importante para os usuários 
desta infra-estrutura e não só.

Tudo indica que está para breve a conclusão 
das obras que decorrem nesta importante via de 
acesso. Espero que a relação usuários e as autori-
dades seja salutar, sobretudo no que diz respeito ao 
cumprimento das normas estabelecidas para a boa 
convivência.

Um dos pontos de referência da cidade de Ma-
puto, sobretudo para quem vem de outras provín-
cias é a Praça dos Combatentes, mais conhecida 
por “xikhelene”. 

É também neste ponto onde as pessoas prove-
nientes de outros bairros embarcam noutras viatu-
ras para chegar ao centro da cidade.

Para além de existir um terminal de transporte, 
a Praça dos Combatentes é um local de negócio, 
onde produtos provenientes das províncias e não 
só escalam para a respectiva comercialização.

Depois de abandonar a segunda rotunda da 
praça, para quem vem do centro da cidade a partir 
da Julius Nyerere, encontra a rua da Linha. É no 
princípio desta  infra-estrutura onde nossos com-
patriotas se posicionam para a prática da activida-
de informal.

Várias vezes as autoridades tentaram os retirar 
mas os mesmos continuam a exercer a sua activi-
dade  onde tem embaraçado não só a caminhada 
de peões como também os automobilistas. Sempre 
houve “lutas”, com os vendedores a se apropria-
rem do espaço. Com a reabilitação desta via, o que 
se pode esperar dos vendedores?

Quero acreditar que houve tantos apelos no 
sentido destes nossos compatriotas exercerem a 
sua actividade no interior do mercado, mas nada 
os demoveu ao ponto de maldizerem  dos automo-

bilistas e peões que se atrevem a chamar atenção.
Aliás, nem sequer querem ouvir alguém solici-

tar que se  afastem um pouco para permitir a passa-
gem. Infelizmente, alguma vez já notei a presença 
das autoridades policiais que em algum momento 
julguei que pudessem repor a ordem, mas nada dis-
so aconteceu. E agora? Eis a questão.

Após a conclusão da infra-estrutura o que os 
cidadãos esperam é que a mesma seja duradoira. 
Mas, para que isso aconteça é necessário que a 
mesma seja bem cuidada, que os vendedores aban-
donem a estrada. Pois, tem sido prática jogar água 
suja na estrada, resíduos sólidos, uma situação que 
concorre para a degradação das vias de acesso.

Deste modo, sou de opinião que o mais cedo 
possível se sensibilize os vendedores no sentido 
de adoptarem boas práticas, o que significa que 
devem abandonar a estrada e o respectivo passeio 
para exercerem a actividade em outro local que 
se revele seguro tanto para os  vendedores assim 
como para os compradores. 

ROGÉRIO JOSÉ

OS órgãos de comunicação social e as redes sociais 
não se cansam de reportar casos de alunos que con-
somem álcool e estupefacientes. Esta preocupação 
prende-se com o facto de ser nesta camada social 
onde reside o futuro deste país. São estes jovens que 
devem assegurar a continuidade dos esforços do 
Governo na manutenção da paz e bons valores que 
regem a sociedade.

Igualmente, deparamo-nos com notícias preo-
cupantes vindas de alguns estabelecimentos de en-
sino segundo as quais pessoas fazem-se passar por 
alunos para protagonizar assaltos no recinto escolar. 
Preocupante! As  autoridades policiais são chama-
das a dar resposta a este fenómeno que interfere so-
bremaneira no psíquico dos alunos.

Estas notícias chegam numa altura em que o 
assunto sobre o consumo de drogas e excesso de 
álcool está a criar transtornos não só nas escolas 
como também na família e, consequentemente, na 
sociedade.

Um dependente de estupefacientes vive sempre 
exposto ao perigo por conta das suas más práticas 
que podem incluir o uso de seringas para injectar 
droga. Ele age em função do desejo e, por via dis-

so, uma das coisas que se tem apontado é o fraco 
rendimento escolar e indisciplina dentro da sala de 
aula, por conta da alteração dos seus reflexos. O de-
pendente não  respeita o professor nem sequer os 
seus colegas. A partir daí, deixa de valorizar o es-
forço que seus pais ou educadores fazem para que 
tenha domínio da ciência e, por via disso, consiga se 
inserir na sociedade, no mercado de emprego onde 
vai emprestar o seu saber para realização individual 
e colectiva.

Para além de criar danos no organismo, a de-
pendência, porque deve ser alimentada, precisa de 
recursos financeiros. Sendo assim, para obter estes 
recursos financeiros muitas vezes recorre a artima-
nhas.

Alguns começam por aldrabar os seus pais, pe-
dindo sempre dinheiro para compra de alegadas fi-
chas, chegando a uma fase  em que a táctica muda 
de modo a obter valores um pouco altos.

Chega-se  a um estágio em que estes consumi-
dores começam a retirar coisas em casa para poste-
rior venda e, na fase mais avançada aproveitam-se 
da escuridão, como estamos no Inverno, para roubar 
na via pública e na casa alheia.

É um mal que quando entra em um membro da 
família, consequentemente todos os outros sofrem 

por isso, ficam incapacitados de pensar noutra coisa, 
senão  na forma de recuperação do toxicodependen-
te.  Quantas famílias estão sujeitas a trancar as gave-
tas e portas, mesmo estando em casa, por temerem 
que seu filho lhes retire algo? É doloroso para os 
pais verem os seus filhos nestas condições.

Por isso, sou de opinião que as iniciativas de 
sensibilização devem ser permanentes em todas as 
escolas assim como em locais públicos, de modo 
particular onde o alvo são os  jovens.

O futuro deste país está nas mãos da juventude. 
O que se pode esperar de uma juventude  acometida 
pela toxicodependência? 

Recentemente, acompanhei o testemunho de 
uma mãe que revelou que seu filho passou a con-
sumir drogas quando teve de abandonar a casa em 
missão de serviço. Uma vez órfãos, deixou os meni-
nos à guarda dos vizinhos.

Quando soube da situação do filho, de tudo fez 
para desencorajar o seu consumo. Passados anos e 
sempre com o seu apoio, conseguiu  que abando-
nasse o vício. Mas, diz não ser missão fácil. Por isso, 
apela a vigilância e acompanhamento dos jovens.

Felizmente, esta mãe hoje já consegue sorrir e 
quer que se desmantelem as “colômbias” por esta-
rem a destruir sonhos. 

Maus vícios continuam a destruir

Remover obstáculos
na via pública

A vida solteira

GERALDO MARCOS

UM cobrador de transporte público na cidade de Maputo 
teria dito, na maior inocência, que o elevado custo de vida 
faria com que os automobilistas abandonassem as viatu-
ras próprias para viajar no transporte público. Em parte 
concordei com ele porque sou parte dos que abandona-
ram a viatura mas, por outro lado, pensei na escassez de 
transporte que diariamente vai atingindo contornos alar-
mantes.

E, tendo em conta a situação das nossas estradas, che-
guei a conclusão de que enquanto uns abandonam, outros 
continuam a usar o meio de transporte próprio por falta de 
alternativa e outros ainda porque são novos condutores ou 
acabam de ser empregues levam a viatura. Sendo assim, 
regista-se congestionamento.

Aliás, este é um dos problemas das cidades e desafio 
para as autoridades ligadas ao sector e não só. Por isso, a 
imobilização de uma viatura na via pública já é suficiente 
para agravar o congestionamento que em algum momen-
to chega a bloquear por completo a estrada.

Acontece que, a remoção de viaturas imobilizadas ou 
outros obstáculos não tem sido feito com a rapidez dese-
jada. E, para o desagrado dos cidadãos, estes episódios 
ocorrem, com maior frequência, nas horas de ponta (se 
bem que ainda existem), altura em que todos querem che-
gar mais cedo ao serviço, casa e outros locais de interesse.

É deste modo que as autoridades competentes são 
convidadas a prestarem maior atenção a esta situação, 
trazendo soluções rápidas para o descongestionamento 
das vias de acesso. 

De referir que, paulatinamente os cidadãos estão a to-
mar consciência de que cada hora, minuto e segundo tem 
o seu valor, por isso, não devem ser desperdiçados. Há
sempre algo útil por fazer.

É assim que nenhum trabalhador que se prese está in-
teressado em chegar atrasado ao local de trabalho, pois na 
altura em que assina o contrato com o patronato é lhe in-
formada a hora de entrada e saída e quais as implicações 
de não cumprir com o que vem acordado.

Para além disso, quando determinado estabelecimen-
to anuncia ao público a hora de abertura e de fecho, quem 
materializa é o Homem com a sua chegada atempada ao 
local.

Ou seja, a partir da hora marcada, os funcionários de-
vem estar a dar o seu contributo para o engrandecimento 
da instituição, sob o risco de não lograrem melhores re-
sultados e isso se reflectir no salário.

Sendo assim, é imperioso que ao longo das vias de 
acesso de entrada e saída dos centros urbanos se posicio-
nem equipas de trabalho que possam logo que uma si-
tuação embaraçosa ocorrer, mobilizar as suas unidades de 
socorro que, por sua vez, devem estar permanentemente 
em prontidão.

Quando as vias de acesso ficam bloqueadas, os auto-
mobilistas nem sequer têm como recuar e seguirem, ha-
vendo, por outras vias alternativas. Não conseguem usar 
outras vias alternativas porque, devido ao congestiona-
mento, formam-se muitas filas que nem sequer permitem 
ao automobilistas mudar de sentido.

Sendo assim, apelo à flexibilidade na remoção de 
obstáculos na via pública.

LOPES MUAPENTA

QUANDO se fica solteiro, modificar a rotina é algo mui-
to bom. Comece modificando o trajecto do trabalho para 
casa; pode parar num shopping e assista a um filme, por 
exemplo. Aproveite e jante num local em que a outra pes-
soa nunca quis entrar ou cuja comida ela não gostava. Pas-
se a fazer exercícios, a ler livros e até mesmo a assistir 
televisão jogado no sofá. Se o vinho é líquido, como pode 
existir vinho seco? 

Em conversa com um amigo muito bem solteiro, ele 
desabafa: É quando ficamos solteiros que podemos apro-
veitar algumas coisas, como por exemplo: viajar sozinho ou 
com os amigos e voltar a hora que quer sem que ninguém 
te questione a chegada à casa. É nesse momento em que se 
pode descobrir novos locais, fazer novos amigos, conhecer 
um país ou um estado diferente, conhecer outras culturas e 
línguas etc. Quando você viaja na solteirice, pode decidir 
mudar o itinerário, fazer programas diferentes, sair sem ter 
hora para chegar à casa. Viajar sozinho ainda inclui a van-
tagem de não depender de ninguém para nada. No meio da 
conversa pergunto-lhe: Então, está a espera de quê para fa-
zer novos amigos ao redor do mundo? Nele, não tive a res-
posta, mas continuou com desabafo: Não importa se você 
vai voltar a se cuidar, aprender a se cuidar ainda mais. O que 
realmente importa é não deixar  a vaidade de lado. Quando 
estamos num relacionamento, maior parte de nós costuma 
vacilar e não cuidar tanto do corpo e de beleza. Acrescen-
tei nele: Portanto, volte para a academia, vá fazer as unhas, 
apare a barba, lembre-se de cortar o cabelo, enfim: cuide-se!

Modificar a rotina é muito bom para uma pessoa que se 
torna solteira, criar um novo hobby ajuda a ocupar o tem-
po livre. Dessa maneira, você não vai ficar ocioso e muito 
menos ansioso. Nos momentos que eram para ser divididos 
entre o casal, passe a exercer uma nova actividade pode ser 
aula de culinária, daquele instrumento musical que sempre 
desejou aprender ou até mesmo de uma segunda língua. O 
que realmente importa é ocupar seu tempo livre. Claro que 
quando estamos em relacionamento, temos que dar mais 
atenção para a pessoa que está do nosso lado. Por isso, os 
amigos acabam ficando um pouco (ou muito) de lado. Sabe 
aquelas pessoas que você deixou de ver constantemen-
te quando começou a se relacionar com alguém? Então, 
se você ainda mantiver contacto, o mínimo que seja, cole 
nelas! Elas vão-te ajudar a ter ou renovar sua vida social. 
Aproveite para ir a festas, socializar, conhecer novos ami-
gos e viajar com eles.

Acompanhando a ideia anterior do solteiro, aprovei-
te esse momento de solteirice e fique com novas pessoas. 
Lembre-se de que você não ficará solteiro para sempre, 
então, não há momento melhor para explorar novos beijos 
e corpos. Quando estamos num relacionamento sério, na 
maioria das vezes, evitamos as brigas e, por isso, as redes 

sociais e os sites de relacionamento são quase que banidos 
do dia-a-dia, mas quando se fica solteiro, tudo muda de fi-
gura. Basta fazer o cadastro em um ou vários desses sites 
de relacionamentos que existem por aí, dependendo do tipo 
de relacionamento que desejar, ter um perfil no Facebook 
é óptimo para manter relações com os amigos. Outra dica 
é conhecer pessoas na rede social para uns relacionamen-
tos mais íntimos. Entre para o mundo virtual o mais rápido 
possível!

Como o solteiro quer aproveitar tudo o que tem direito, 
que tal aproveitar a noite fora de casa? Você não tem mais 
satisfações para dar (excepto se morar com os pais), certo? 
Está esperando o quê para ir a uma festa e aproveitá-la como 
se não houvesse amanhã? Lembre-se: não haverá nenhuma 
reclamação de que você saiu e não avisou para onde ia!

Quando estamos num relacionamento, sempre pensa-
mos no casal em vez de pensar na nossa vida. Afinal, nin-
guém quer brigar à toa, então, quando ficar solteiro, você 
pode (e deve) pensar em si próprio primeiro. Passe num res-
taurante do qual goste ou viaje para um local em que sempre 
desejou ou vá para a balada preferida, convide os amigos 
para assistir ao filme, marque aquele futebol, vá ao cinema 
sozinho. Enfim, escolha coisas das quais goste. E você não 
vai precisar se preocupar com ninguém!

Mais um ponto a favor de quem está solteiro: marcar 
viagens sem se preocupar com os horários do companheiro! 
Afinal, as férias não precisarão mais ser sempre no mesmo 
período nem você terá que viajar apenas num feriado pro-
longado. Aproveite e organize uma viagem para a Europa!

Ainda seguindo o pensamento egoísta, aproveite o mo-
mento sem culpa e compre algo só porque gostou. Afinal, 
você não precisa mais da opinião de outra pessoa! Mesmo 
que esse algo seja extravagante ou muito caro, compre! 
Você também não terá a obrigação de agradar o outro, nem 
de dar a explicação que o dinheiro é seu e faz dele o que 
bem desejar.

Assim como os amigos acabam ficando de lado, quan-
do  entramos num relacionamento, a família também acaba 
sendo esquecida — claro que não nas mesmas proporções. 
Aproveite que ficou solteiro e faça churrascos em família, 
saia com os irmãos, faça uma sessão de cinema em casa 
lembre-se de que eles sempre irão receber-te de braços aber-
tos!

O fim de um relacionamento nunca deve ser o fim de 
uma vida. A alegria, a empolgação e a paixão por viver de-
vem continuar a existir na sua rotina, ainda que você não 
tenha outra pessoa com quem compartilhar tudo isso. O 
melhor a fazer é aproveitar a sua companhia, viver com li-
berdade, sentir tudo como se fosse à primeira vez e partici-
par das melhores aventuras sem companhia. Saia da tristeza 
e da mesmice, porque   a vida ainda pode ser vivida com 
muito prazer e com muita emoção. Viva com intensidade e 
com liberdade!

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

CENTRO HÍPICO DE MAPUTO

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do artigo 21.° dos Estatutos 
convoca-se a Assembleia Geral do 
Clube, em Sessão Ordinária, a ser 
realizada na Sede Social do Clube, 
pelas 9.30 horas do dia 23 de Abril 
de 2022, com a seguinte ordem de 
trabalho:

• Apresentação do Relatório de
actividades e Contas de 2020/2021;

• Aprovação da proposta de alteração
do valor das quotas;

• Eleição de Órgãos Sociais;
• Diversos.

De acordo com o artigo 25.°, caso não 
haja o número suficiente de sócios 
exigidos à hora marcada, a Assembleia 
Geral reunirá meia hora depois com 
qualquer número de sócios.

Maputo, aos 12 de Abril de 2022
O Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral

MUNICÍPIO DE INHAMBANE

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
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 número 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados.

N° do Concurso Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da Adjudicação 

incluindo IVA

90I000151/CP/0001/2022
Fornecimento de lanches e refeições para os diversos sectores do Conselho 

Municipal

PRATO FINO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LIMITADA
4.629.000,00MT

90I000151/CP/0002/2022
Fornecimento de produtos de primeira necessidade para diversos fins da 

instituição

WANG RONG INTERNATIONAL TRADING, 

LDA
3.798.000,00MT

90I000151/CP/0003/2022
Fornecimento de materiais de construção para transferência de famílias do 

Bairro Chalambe - 1

NETO SERVICE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LIMITADA
1.775.900,00MT

90I000151/CP/0004/2022 Fornecimento de dez (10) aparelhos de ar-condicionado de 18.000BTUs PLANETA, LDA 567.000,00MT

90I000151/CP/0005/2022 Fornecimento de acessórios para viaturas da instituição AUTO PEÇAS DE INHAMBANE, LIMITADA 1.000.000,00MT
90I000151/CP/0006/2022 Fornecimento de pneus para todos meios circulantes da instituição NORMAMAD COMPUTER SHOP 1.500.000,00MT
90I000151/CP/0007/2022 Fornecimento de diversos matérias de escritório AIRA INVESTIMENTOS, LDA 999.414,00MT
90I000151/CP/0008/2022 Fornecimento de consumíveis em informática NBS MOBILIÁRIA E ESCRITÓRIO, LDA 1.596.500,00MT
90I000151/CP/0009/2022 Prestação de serviços de alojamento de personalidades MANGUELA LIGHT MOÇAMBIQUE, LDA 696.000,00MT

90I000151/CP/0010/2022
Fornecimento de 10 secretárias com respectivas cadeiras, e 34 cadeiras para 

diversos sectores
ELECTROMED, LDA 798.548,40MT

90I000151/CP/0011/2022 Fornecimento de um (1) GPS de alta precisão METOP, LDA 954.567,90MT
90I000151/CP/0012/2022 Construção de 10 pequenos sistemas de abastecimento de água nos bairros TINASHE, LDA 3.978.000,00MT

90I000151/CP/0013/2022
Fornecimento de duzentas (200) carteiras duplas, cinco (5) secretárias com 

respectivas cadeiras para escolas primárias
BERNARDO FRANCISCO 949.000,00MT

90I000151/CP/0014/2022 Fornecimento de insumos agrícolas (sementes) para  Sector Familiar
SERIGRAFIA MATSINHE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
709.750,00MT

90I000151/CP/0015/2022
Fornecimento de camisetas e bonés para Festividades do 1º de Maio e 12 de 

Agosto
NBS MOBILIÁRIO E ESCRITÓRIO, LDA 667.800,00MT

90I000153/CC/0001/2022
Reabilitação dos alpendres da Residência Oficial do Presidente do Conselho 

Municipal (2ª Fase)
JOHA, LIMITADA 494.307,45MT

90I000151/CC/0002/2022 Fornecimento de material para jardins e ornamentação
NETO SERVICE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
341.120,00MT

90I000151/CC/0003/2022
Fornecimento de fardamento de trabalho (luvas, botas, calças, camisas, capas de 

chuva e máscaras)

NETO SERVICE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
322.550,00MT

Conselho Municipal da Cidade de Inhambane, Rua da Liberdade, Caixa Postal – 06, Telefone: (+258) 293-20551; Fax: (+258) 293-20591

O Presidente

(Ilegível)

1183695

UM novo estudo realizado por cientistas 
da Universidade de Newcastle, na Austrá-
lia,  mostrou que o exercício físico regular 
pode aumentar a concentração de pro-
teínas de combate ao cancro no sangue, 
o que retarda o crescimento tumoral e
limita os danos no ADN (ácido desoxirri-
bonucléico).

Segundo os investigadores, a activida-
de física está correlacionada com as taxas 
mais baixas de cancro, mas actualmente 
têm surgido descobertas que detalham 
os mecanismos biológicos subjacentes 
a esta relação. “Pesquisas científicas há 
muito que associam o exercício regular a 
um risco reduzido de cancro, mas estudos 
recentes têm vindo a investigar de que 
forma este pode realmente evitar a neo-
plasia”, avançaram. 

Estudos novos revelaram a forma 
como o exercício reforça a actividade das 
células (que exterminam a doença) e im-
pede o desenvolvimento de cancro do 
fígado em ratos e induz a produção de 

proteínas que retardam o crescimento do 
tumor no músculo esquelético.

Outras investigações mostraram tam-
bém que o exercício pode não só prevenir, 
mas também ajudar o corpo a lutar contra 
a doença.  Os cientistas da Universidade 
de Newcastle estavam a investigar, espe-
cificamente, a relação de actividade física 
com o cancro do intestino, as conclusões 
foram apresentadas num artigo publicado 
na International Journal of Cancer.

A pesquisa envolveu 16 pessoas entre 
os 50 e 80 anos, todos com factores de ris-
co de cancro do intestino, tais como esti-
los de vida inactivos ou excesso de peso.

“Foram recolhidas amostras de sangue 
e os voluntários foram submetidos a uma 
sessão de bicicleta interior de 30 minutos 
a uma intensidade moderada. A segunda 
exemplar foi colhida imediatamente a se-
guir ao exercício”, explicaram. 

Na sequência, foram colhidas amos-
tras de sangue separadas num dia de re-
pouso como controlo. O resultado revelou 

que nos materiais recolhidos logo após o 
exercício os níveis de Interleucina-6 (IL-
6), conhecida proteína que combate o 
cancro, eram elevados.

Os cientistas submeteram ainda as cé-
lulas cancerosas do intestino às amostras 
de sangue no laboratório e observaram 
como afectaram o crescimento celular 
durante um período de 48 horas. 

O material recolhido logo após o exer-
cício foram mais eficazes a retardar o cres-
cimento das células cancerosas.

Estas amostras também se mostraram 
mais eficazes a reduzir os danos no ADN, 
provando que o exercício pode ser uma 
forma de promover a estabilidade das cé-
lulas.

“As provas científicas anteriores su-
gerem que mais exercício é melhor para 
reduzir o risco de cancro do intestino, pois 
quanto mais actividade física as pessoas 
fazem, menores são as suas probabilidade 
de o contrair”, disse Sam Orange, autor 
principal do estudo. -(ZAPaeiou)

A ÁFRICA precisa de continuar na direcção do de-
senvolvimento, construindo pontes e estradas, 
mas ao mesmo tempo investindo na digitalização 
de suas instituições para avançar na recuperação da 
Covid-19. 

A declaração é da conselheira do secretário-
-geral para África, Cristina Duarte. Para ela, sem
considerar estes activos intangíveis, será impos-
sível cumprir os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).  A ex-ministra das Finanças de
Cabo Verde foi entrevistada para o destaque ONU
News e explicou que a digitalização é um elemen-
to fundamental do desenvolvimento da África, que 
se bem aplicada pode render frutos em menos de
três anos. “É importante construir estradas, pon-
tes e colocar as instituições certas, dimensionadas
e estruturadas, porque dificilmente conseguiremos 
implementar os 17 ODS, se não prestarmos atenção 
aos activos intangíveis”, disse. 

 Duarte falou ainda do sistema electrónico 
aduaneiro, lançado pela Conferência da ONU sobre 
Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, em 2002. 

O Sydonia World permite aos funcionários da 
alfândega e comerciantes realizarem a maior parte 
de suas transacções desde declarações, carrega-
mentos até documentos de trânsito pela internet.

Para a conselheira da ONU, este sistema pode 
ter um impacto incomensurável em termos de ge-
ração de receitas aduaneiras, nos orçamentos e no 
espaço fiscal africano, digitalizando as administra-
ções aduaneiras em África, para combater os frutos 
ilícitos.  Cristina Duarte lembra que 65 por cento 
dos bens ilícitos em África vêm exactamente da ad-
ministração aduaneira. Durante a conversa com a 
ONU News, a conselheira do secretário-geral tam-
bém citou a oportunidade que o continente tem de 
produzir vacinas contra a Covid-19.

Para ela, este momento pode ser aproveitado 
para solucionar o grande défice do sector farma-
cêutico e outros problemas. “As soluções para os 
desafios africanos estão dentro do próprio conti-
nente”, sublinhou.  Este mês, o escritório liderado 
por ela na ONU lançou o African Think Tank Ne-
tworlk para intercâmbio de especialistas africanos.

O
S centros multimé-
dia comunitários 
têm desenvolvido 
um papel crucial na 
promoção de aces-
so às Tecnologias 

de Informação e Comunicação 
(TIC) pelas comunidades, se-
gundo o académico e investi-
gador Lourino Chemane.

Citou o exemplo de apro-
priação de ferramentas elec-
trónicas na sociedade, o papel 
jogado pela Unidade Móvel 
de Tecnologias de Informação 
e Comunicação(UMTIC) em 
funcionamento na província 
de Inhambane, desde 2004, 
uma iniciativa com elementos 
de inovação tecnológica parti-
culares e que tem servido mui-
tas pessoas. 

Sobre este projecto, finan-
ciado pela Agência das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD), em 2002, Chema-
ne recordou, como em muitos 
casos de projectos de inovação 
tecnológica, ter pairado o cep-
ticismo em torno de aplicação 
de recursos financeiros.

No caso concreto, avança, 
o receio surgiu em torno da

durabilidade de Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(UMTIC), associado à qualida-
de do pavimento das estradas 
do país, em particular das ro-
dovias nas províncias. 

Entre os constrangimentos 
que marcam este tipo de inova-
ções há espaço para satisfação, 
diz o académico que acompa-
nha o trabalho da UMTIC desde 
o seu lançamento, há 18 anos.

“Trabalhamos na concep-
tualização da carroçaria, para 
incluir elementos mecânicos de 
absorção de choque, de modo a 
evitar a danificação do equipa-
mento electrónico abordo, e na 
escolha da arquitectura da rede 
de computadores abordo que 
reduzisse os elementos de falha 
e os de consumo de energia, 
atendendo assim aos principais 
componentes que eram apre-
sentados como factores para a 
não implementação deste pro-
jecto”.

Chemane aproveitou a oca-
sião para felicitar Momed Cadir, 
gestor da delegação do INAGE, 
pelo papel desempenhado 
na gestão da Unidade Móvel 
de Tecnologias de Informa-

Centros multimédia 
comunitários já servem 
muitos concidadãos

ção e Comunicação (UMTIC), 
quando ainda era pertença do 
Centro Provincial de Recursos 
Digitais de Inhambane, outro 
projecto implementado em 
todas as capitais provinciais, 
cujas entidades evoluíram pri-
meiro para delegações do Ins-
tituto Nacional de Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(INTIC) e agora para delegações 
do Instituto Nacional de Admi-
nistração do Governo Electró-
nico (INAGE) nas províncias do 
país. 

“Acho ter passado tempo 
suficiente para os parceiros do 
Governo e outras entidades in-
teressadas na promoção do uso 

das TIC pelas comunidades nas 
zonas rurais”, alerta.

Adiantou que a UMTIC a 
funcionar era um projecto pi-
loto. A fase de extensão incluía 
a disponibilização do mesmo 
tipo de unidades em todas as 
províncias do país. 

A maior parte dos projectos 
a que Chemane se refere, faz 
parte da estratégia de imple-
mentação da política de infor-
mática de Moçambique apro-
vada pelo Governo em 2002. 

“É uma experiência que 
pode ser passada aos mais jo-
vens na área científica, como 
forma de despertar neles o in-
teresse, sempre que possível, 

de realizar pesquisas científicas 
viradas para a contribuição na 
resolução de problemas na so-
ciedade, provando o papel da 
ciência e da tecnologia como 
factor catalisador do desenvol-
vimento social e económico”, 
disse.  

Desafiou os jovens a dedi-
carem parte do seu tempo pes-
quisando em TIC e manifestou 
a sua disponibilidade em con-
tribuir, apoiando no que for 
necessário, neste campo.
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Jovens desafiados a dedicar parte do seu tempo pesquisando em TIC

DEFENDE ONU 

Digitalização em África 
pode dar resultados em três anos 

Exercício físico ajuda a prevenir cancro

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Terça-feira, 19 de Abril de 2022

 19 de Abril de 2022

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

“O pior cego é aquele que não quer ver”

- Provérbio popular

QUARTO MINGUANTE - Será a 23 de Abril, às 13:56 horas 

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 
19.30, 21, 22:00 E 23:30 HORAS. …/ANM 

PREIA-MAR - Às 4.16 horas e às 16.28, 
com 3.4 e 3.3 metros, respectivamente 

BAIXA-MAR - Às 10.30 horas e às 
22.38, com 0.7 e 0.6 metros, respecti-
vamente

INHAMBANE

26/22

VILANKULO

28/20

TETE

31/25

QUELIMANE

29/24

NAMPULA

28/21

PEMBA

28/24
LICHINGA

24/14

BEIRA

27/22

XAI-XAI

26/19

CHIMOIO

22/17

MAPUTO

25/17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- É DESPORTO

03:05- 100 BARREIRAS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E 
DESENVOVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- CARTAS NA MESA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

15:30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- PANORAMA POLITICO

20:30- GIRAMUNDO

21:30- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 
JORNAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

06.00 HINO NACIONAL

06.05 DESENHOS ANIMADOS: 

CHAVES DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - 

“A CASA DA BRUXA”

07.00  BOM DIA 

MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

09.00  CRIANÇAS CONTRA O 

VÍRUS DIRECTO

09.30  CONVERSAS EM CASA  

DIRECTO

10.00  DESENHOS ANIMADOS: 

CÓDIGO DO PUZZLE 

10.30  PONTOS DE MEMÓRIA: 

GRUPO CULTURAL 

MAKWAI MAPAI 

11.00  3600 SEGUNDOS 

REPETIÇÃO

12.00  REPLAY VERÃO 

GRAVADO

13.00  JORNAL DA TARDE 

DIRECTO

14.00  OPINANDO COM 

SALOMÃO MOYANA 

REPETIÇÃO

14.45  PELA LEI E ORDEM

15.15  TENDA DA JUSTIÇA

16.00  LIGA AFRICANA DE 

BASQUETEBOL 2022 

18.00  JULIANA EM 

CONCERTO 

19.15  PASSADEIRA 

VERMELHA  

19.30 SOJOGO: 10.ª 

EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA / TOTOLOTO / 

JOKER E INFORMAÇÕES 

/ TOTOBOLA 

20.00  TELEJORNAL  DIRECTO

21.00  MITOS E TABÚS

22.00  ESPECTÁCULO: OTIS & 

FRIENDS

23.30  JOVENS EM ACÇÃO 

REPETIÇÃO

01.00  PELA LEI E ORDEM 

REPETIÇÃO

01.30  LIGA AFRICANA DE 

BASQUETEBOL 2022 

REPETIÇÃO

03.00  TENDA DA JUSTIÇA 

REPETIÇÃO

04.00  3600 SEGUNDOS 

REPETIÇÃO

05.00  REPLAY VERÃO 

REPETIÇÃO

06.00  HINO NACIONAL

República de Moçambique
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

Concurso Público N.º 47A000141/CP/13/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE SEIS (6) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO, DIVIDIDOS EM 2 LOTES

1. No âmbito da implementação do Programa de Recuperação de Cabo Delgado -

PRCD, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da 

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento pretende reabilitar

e expandir os Sistemas de Abastecimento de Água, divididos em 2 lotes:

a. Lote I - Reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água da Sede
do Distrito de Palma, Quionga, Quirinde e Afungi, no Distrito de Pal-
ma;

b. Lote II – Expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água da Sede
do Posto Administrativo de Negomano e Ngapa, Distrito de Mueda;

2. As obras de cada sistema compreendem, entre outras actividades, as
seguintes:

• Levantamento das condições actuais dos sistemas;
• Ensaios de caudal dos furos existentes;
• Levantamento topográfico para implantação da rede de distribuição;
• Elaboração do projecto executivo de cada sistema;
• Fornecimento e montagem da tubagem de adução;
• Construção da torre de suporte dos depósitos de água;
• Fornecimento e instalação de painéis solares, electro-bombas e respectivos

quadros; 
• Instalação da rede de distribuição;
• Construção e reabilitação de fontanários públicos;

• Construção de uma captação que poderá consistir num campo de furos;

3. Neste contexto, o Ministério convida empreiteiros especializados e licenciados

com o alvará de obras públicas de 6ª Classe.

4. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos

do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 6 deste anúncio,

mediante o pagamento não reembolsável de 2.000,00MT. 

5. O período de validade das propostas é de 120 dias.

6. As propostas deverão ser entregues, por lotes, até às 14.00 horas do dia 9 de
Maio de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas
14.15 horas, no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que

desejarem participar:

Departamento de Aquisições
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

Rua da imprensa, n.º 162, 2 o andar Direito

Maputo - Moçambique

7. As propostas deverão ser acompanhadas de garantias provisórias separadas

por lotes, no valor de 500.000,00MT, válidas por 150 dias.

8. A visita ao local das obras é facultativa e será realizada de acordo com o

seguinte:

Datas Local das obras Concentração Hora

25/4/2022
Palma, Quionga, 

Quirinde e Afungi
SPDI de Palma 9.00 horas

27/4/2022 Negomano e Ngapa SDPI da Mueda 9.00 horas

9. O Anúncio de posicionamento será feito no dia 23 de Maio de 2022, pelas
11.00 horas, no endereço indicado no n.º 6.

10. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

O Departamento de Aquisições 3383

PUBLICIDADE

Maputo leva“Educação 
Patrimonial” às escolas

O 
MUNICÍPIO de Ma-
puto lançou ontem, 
na Escola Secundá-
ria Quisse Mavota, 
no bairro do Zim-

peto, o projecto “Educação 
Patrimonial”, com objectivo 
de promover uma série de 
conversas e exposições fo-
tográficas sobre a história e 
importância do património 
edificado do país.

O programa está enqua-
drado nas comemorações do 
Dia Internacional dos Monu-
mentos e Sítios, celebrado a 
18 de Abril de cada ano, des-
de a sua instituição em 1982 
pela Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciên-
cia e Cultura (UNESCO). 

Com a data, este organis-
mo das Nações Unidas pre-
tende chamar à atenção para 
a necessidade da preservação 
dos monumentos e/ou pa-
trimónio cultural, de uma 
forma geral.

Numa fase inicial, os de-

bates estarão centrados no 
lema das celebrações deste 
ano “Património e Clima”, 
conforme aconteceu ontem 

na “Quisse Mavota”, procu-
rando reflectir sobre o im-
pacto das mudanças climá-
ticas nos diversos edifícios 

históricos no país. 
A conversa contou com 

a participação de Isabel Ma-
cie, directora municipal da 

Cultura e Turismo, Ofélia da 
Silva, em representação da 
UNESCO, e Nuno Vilanculo, 
da Direcção Nacional do Pa-
trimónio Cultural.  

Para além do debate, o 
lançamento desta iniciativa 
foi marcado pela inauguração 
de uma exposição fotográfica 
que reúne cerca de 100 ima-
gens de diversos autores mo-
çambicanos. 

A mostra, patente até sex-
ta-feira no Centro Cultural do 
Bairro do Zimpeto, retrata, de 
forma detalhada, a história do 
património da cidade de Ma-
puto, edificado antes e depois 
da independência nacional, 
em 1975. 

“Algumas imagens foram 
captadas no tempo colonial”, 
explicou Pedro Massango, do 
Departamento da Indústrias 
Culturais e Criativas da Cida-
de de Maputo, contando que 
as mesmas fazem parte do 
arquivo da Direcção Nacional 
do Património Cultural, do 

Ministério da Cultura e Turis-
mo. 

Segundo Rodrigo Sala, da 
direcção do Serviço Muni-
cipal da Cultura, o projecto, 
enquadrado no Plano de De-
senvolvimento Cultural do 
município, será posterior-
mente implementado noutras 
escolas da urbe. 

Ainda nas comemorações 
do Dia Mundial dos Monu-
mentos e Sítios, a Fortaleza 
de Maputo foi ontem palco 
de visitas guiadas. Entretan-
to, boa parte das actividades 
agendadas foi adiada para 
uma data a anunciar, devido 
à chuva.

Igualmente por ocasião da 
efeméride, o Gabinete de Con-
servação da Ilha de Moçambi-
que (GACIM), na província de 
Nampula, realizou uma visita 
ao monumento centenário a 
céu aberto e palestras sobre o 
espaço declarado Património 
Mundial da Humanidade, em 
1991, pela UNESCO.

Inauguração da exposição sobre o património edificado da cidade de Maputo

SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO

Iniciativa discute relevância 
de obras e direitos de autor

Professor deve
incentivar leitura

PROMOVER reflexões sobre a 
importância da leitura, acesso 
ao livro, clássicos da literatura 
e apresentação de novos au-
tores ao mundo são algumas 
propostas da “Semana Muni-
cipal do Livro”, que arrancou 
ontem, em Maputo. 

O evento enquadra-se 
nas celebrações do Dia Mun-
dial do Livro e dos Direitos de 
Autor, que se assinala sábado 
próximo, em homenagem aos 
escritores espanhóis Miguel 
de Cervantes e Inca Garcilaso 
de la Veja e britânico William 
Shakespeare, que perderam a 
vida a 23 Abril de 1616. 

A efeméride visa, igual-
mente, prestar um tributo aos 
autores, promover a protecção 
dos direitos de autor e incenti-

var a leitura como base da edu-
cação e progresso social.

Neste sentido, a Semana 
Municipal do Livro preten-
de fomentar a leitura e escrita 
como instrumento de combate 
ao analfabetismo e fortaleci-
mento da liberdade de expres-
são. A iniciativa arrancou com 
o debate “Literatura e Escrita
Literária: Desafios para os pro-
fessores de língua portuguesa”, 
moderado pela a directora dos
Serviços Municipais de Bi-
bliotecas e Arquivos, Cristina
Manguele, e teve como orado-
res o escritor Matos Matosse e
o coordenador de projectos de
incentivo à leitura do Fundo 
Bibliográfico Língua Portugue-
sa, Gilberto Milice.

A conversa, realizada no 

Instituto de Formação de Pro-
fessores da Munhuana, an-
tecede a dois outros debates, 
nomeadamente “Bibliotecas: 
Espaço de Transformação de 
Leitores?” e “Desafios e Opor-
tunidades das Editoras em Mo-
çambique”. O primeiro acon-
tece hoje, pelas 14.00 horas, na 
Escola Superior de Jornalismo, 
e será moderado pelo jornalista 
Elton Pila, contando com Aissa 
Mithá e Matteo Angius como 
oradores.  Já na quinta-feira, 
na biblioteca da Universida-
de Pedagógica de Maputo, vai 
acontecer a outra conversa que 
contará com os editores Sandra 
Tamele, da editora Trinta Zero 
Nove, e Emílio Cossa, da Kule-
ra, sob a moderação do filósofo 
Cremildo Bahule.

INCUTIR nos alunos o gosto pela leitura é 
uma das principais funções do professor 
dentro e fora da sala de aula. 

Este foi o posicionamento dos pro-
fessores Matos Matosse e Gilberto Milice 
durante a conversa “Literatura e escrita 
literária: desafios para os professores de 
língua portuguesa”. 

Neste sentido, Marcos Matosse ex-
plicou que os desafios enfrentados pe-
los professores da língua portuguesa são 
consequência dos problemas do Siste-
ma Nacional de Ensino, entre os quais o 
acesso limitado aos livros científicos e 
literários. 

Acrescentou que com a globalização, 
impulsionada pelas novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), muitos 
alunos não têm hábito de leitura. 

Assim, só lêem “pequenos textos que 
circulam nas redes sociais, portanto ler 

um livro tornou-se um grande desa-
fio, mesmo tendo as obras literárias em 
formato digital. As pessoas consideram 
cansativo”, disse. 

Por seu turno, Gilberto Milice consi-
derou que o docente deve ser o primeiro 
a gostar de ler, porque só assim pode in-
centivar os seus alunos. 

“O grande desafio é professor ser 
exemplo na leitura, pois não basta soli-
citar os alunos a ler enquanto ele próprio 
não tem este hábito”, comentou.

Segundo Cristina Manguele, esta 
conversa é o primeiro dos muitos passos 
a serem dados pelo município de Maputo 
em prol da promoção da leitura nas es-
colas.

“Hoje tivemos a oportunidade de es-
tar com pessoas que estão a ser formadas 
para ser professores e devem ter amor à 
profissão, amor pela leitura”, frisou.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CARLOS JOÃO 
VASCO PARAFINO

FALECEU

Sua esposa Cristalina Alar, filhos Sheila, Eunice e 
Kiven, netos, genros, nora e demais familiares co-
municam o desaparecimento físico do seu esposo 
CARLOS JOÃO  VASCO PARAFINO, ocorrido no dia 
17/4/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, quarta -feira, dia 20/4/2022, na 
Vila da Namaacha, pelas 13.00 horas, antecedido 
de velório na sua residência, às 10.30 horas e na 
Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 11.00 horas. 
Paz à sua alma.

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

JUDITE MAGAIA MAHUMANE
FALECEU

O Juiz-Presidente, Juízes Desembargadores, Administradores Judiciais e fun-
cionários em geral do Tribunal Superior de Recurso de Maputo participam com 
profundo pesar e consternação o falecimento da Srª JUDITE MAGAIA MAHUMANE, 
irmã do Venerando Juiz Desembargador deste Tribunal, Dr. Carlos Magaia Mahu-
mane, ocorrido no dia 17/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 19/4/2022, no Cemitério de Michafutene, às 10.00 horas, antecedido de velório, 
às 9.00 horas, na capela do mesmo cemitério. À família enlutada as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

3406

FERNANDO NOTIÇO NHADUMBUQUE
FALECEU

A Juíza-Presidente, Magistrados Judiciais, Administradoras Judiciais e todos fun-
cionários do Tribunal de Menores da Cidade de Maputo comunicam com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico do Sr. FERNANDO NOTIÇO NHADUM-
BUQUE, pai da Srª Ivone Fernando Nhadumbuque, funcionária desta instituição, 
ocorrido no dia 13/4/2022, no distrito de Zavala, província de Inhambane, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 14/4/2022, no cemitério local. À família 
enlutada sentidas condolências.

3399

3404

SÉRGIO ELIAS MANHICANE
FALECEU

Sua esposa Cesarina Vilanculos, filha Yume Manhicane, mãe 
Joaquina Cuna, irmãos, tios, primos, sobrinhos, cunhados e 
demais familiares comunicam o falecimento do seu ente que-
rido SÉRGIO ELIAS MANHICANE, ocorrido no dia 17/4/2022, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 20/4/2022, no cemitério familiar, em Malua-
ne, pelas 13.00 horas, antecedido de velório na Paróquia Nossa Senhora das 
Graças (Xipamanine), pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

3417

SÉRGIO ELIAS MANHICANE

FALECEU

Seus amigos Mário Madime, Anatércia Madime e filhos 
lamentam com dor e consternação o falecimento do seu 
grande amigo SÉRGIO ELIAS MANHICANE. Neste momen-
to de dor, endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências. Até 
sempre, amigo Manhicane.

3418

AUGUSTO MANUEL DA SILVA
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique 
e todos trabalhadores comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do Sr. AUGUSTO MANUEL DA 
SILVA, trabalhador deste Banco, ocorrido no dia 15/4/2022, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 19/4/2022, 
no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedidas de velório, pe-
las 8.00 horas, na sua residência em Maputo. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 
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jornais?

Termos e condições aplicavéis
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Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

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

Desporto

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

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

Pague os Jornais Impressos
e ganhe subscrição do Digital

Aproveite já esta oportunidade 
Campanha válida até 31 de Janeiro

EXPLORE KaTembe: terrenos e ca-
sas na praia. Terrenos com vista para 
o mar e cidade de Maputo. Quintas
100x100m, tudo isso a 10 ou 15 mi-
nutos da baixa, vende-se. Contacto:
84-3999454, GLS, imobiliária.

3247

MORADIA luxuosa, nova, de 2 pi-
sos, com 5 suites completas, cozinha 
equipada, dependência completa e 
jardim, no Bairro Triunfo - DINEP, Ma-
puto, vende-se por 22 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5110008, 82-4715800 ou 
87-2700000.

3165

MORADIA geminada, na Av. Amílcar 
Cabral, vende-se por 10 000 000,00MT; 
flat com vista para o mar, com terraço 
privado, na Av. F. Engels por 26 000 
000,00MT; moradias tipo 3 e 4, num 
condomínio fechado em construção, no 
Tchumene 2 por 5 000 000,00MT; pro-
priedade com PT, de 4800m², na Mozal 
por 14 000 000,00MT; 5.4 hectares na 
Av. Marginal. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

3501

GEMINADA tipo 3, com suite e casa de 
banho geral, no Triunfo novo, vende-
se por 13 000 000,00MT; moradia 
num condomínio, tipo 4, com suite, 
nova e por estrear, boa localização. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370.

3361

PROPRIEDADE tipo 3, numa área de 
40x32m2, com obras e 2wc, no Bairro 
de Tsalala, na Matola, vende-se por 1 
200 000,00MT, negociáveis e sem in-
termediários. Contacto: 84/82-8814470.

3681

FLATS, todas no B. Polana, tipo 3, com 
2wc, arrenda-se por 45 000,00MT; tipo 
3, com 2wc, mobilada por 45 000,00MT; 
tipo 2, com 2wc por 35 000,00MT, todas 
próximo do H. Cardoso; geminada tipo 
4, com 3 wc por 95 000,00MT; vende-se 
flat tipo 3, com 2wc, no B. Polana por 4 
500 000,00MT; geminada tipo 4, por 25 
000 000,00MT. Contacto: 84-4310449.

3707

ESCRITÓRIO ou residência, num Rés-
-do-Chão, no Alto Maé, Rua Engenheiro 
Vasconcelos Sá, 43, com 8 salas,
3wc, garagem e quintal, arrenda-se.
Contacto: 84-6251032, 82-3884095 ou
84-5015912, Maria Regina.

3694 

FLAT tipo 3, num 1º andar, prédio 
pequeno, na Praceta do Ministério da 
Saúde, na Polana, climatizada, com sui-
te, guarda-fatos, parqueamento, mobília 
básica e pronta a habitar, arrenda-se por 
55 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-2375304 ou 87-4375304.

3699

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratações 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 as seguintes adjudicações:

   Nº 
Ordem

N˚ de Concurso Objecto de Concurso Nome de Concorrente Vencedor
Valor proposto pelo 

Concorrente Vencedor por 
Itens Incluindo IVA

 Valor Adjudicado 
Incluindo IVA 

01 01/CC/27A000100/2022 Aquisição de carimbos STAMIS & SERVIÇOS, LDA 350.000,00 350.000,00

02 04/CC/27A000100/2022 Aquisição de uma impressora KAMELA SERVIÇOS, LDA 179.174,93 179.174,93

03 43/CC/27A000100/2021 Aquisição de baterias de geradores para novo edifício do MEF   LA&S SERVICE, LDA 114.496,32 114.496,32

04 55/CC/27A000100/2021 Aquisição de 2 televisores MOZIMPOR 118.000,00 118.000,00

05 65/CC/27A000100/2021 Desmontagem e montagem de suporte de televisores ELECTRO NICOLE HL, LDA 48.392,00 48.392,00

06 01/AD/27A000100/2022 Sucção de águas negras WASH CLEAN & SERVICE 39.000,00 468.000,00

07 03/AD/27A000100/2022
Prestação de serviços de carregamento da conta global da 

travessia nas Portagens da Estrada Circular de Maputo
REDE VIÁRIA DE MOÇAMBIQUE, SA 100.000,00 100.000,00

08 06/AD/27A000100/2022  Prestação de serviços de alojamento do WEBSITE do MEF DOT TECNOLOGIA 21.060,00 21.060,00

09 07/AD/27A000100/2022 Fornecimento e manutenção de persianas XEK MATE, LDA 138.460,66 138.460,66

10 08/AD/27A000100/2022 Configuração dos módulos de acessos do edifício novo TIV ROBOTICA & SERVIÇOS 420.030,00 420.030,00

11 10/AD/27A000100/2021 Fornecimento de Boletim da República, Séries I, II e III
IMPRENSA NACIONAL DE 

MOCAMBIQUE, EP
350.000,00 350.000,00

12 43/AD/27A000100/2021 Cedência de sala de conferência PISANE LODGE, LDA 87.360,00 87.360,00

13 44/AD/27A000100/2021 Fornecimento e montagem de aparelhos de ar-condicionado ELECTRO NICOLE HL, LDA 251.366,90 251.366,90

14 35/AD/27A000100/2021 Aquisição de máquinas fotocopiadoras PRODATA 1.391.410,80 1.391.410,80

Maputo,  Abril de 2022
Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso
1. Instituto Nacional de Acção Social convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas

a apresentarem propostas fechadas para o concurso díscriminado na tabela abaixo:

Nº do 
Concurso Objecto Modalidade

Data/hora-
limite da 

entrega de 
propostas

Data/hora de 
abertura de 
propostas

Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento

Custo de 
Caderno 

de Encargo

Datas de 
visitas as 
Empresas

01/INAS-
RA/2022

Géneros 
alimentícios Público 11/5/2022

 Às 10.30 horas
11/5/2022 

Às 11.30 horas
17/5/2022

 Às 11.30 horas 2.500,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los 
no Sector da Repartição de Aquisições desta Delegação, pela importância não reembolsável indicado na tabela de
Concurso

2. O período da validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data-limite para submissão das
mesmas;

3. As propostas deverão ser entregues e abertas em Sessão Pública no endereço abaixo, nas horas e datas indicadas na
tabela acima.

4. INAS, IP-Chicualacuala-RA, Vila Eduardo Mondlane - Bairro C, Rua da Esquadra, Telefone: 870366092.
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens

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

Chicualacuala, Abril de 2022

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE GAZA
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE CHICUALACUALA

Repartição das Aquisições

3398

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
VIVENDA tipo 3, com anexo, na Ma-
tola-700,vende-se por 9 500 000,00; 
flat tipo 3, com 2wc, num 3º andar, na 
Malhangalene por 6 000 000,00; flat tipo 
3, num 3º andar, no B. Central por 8 000 
000,00; flat tipo 3, num 1º andar, no B. 
Jardim por 4 500 000,00; flat tipo 2, com 
anexo, no Ponto Final por 4 500 000,00. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

3362

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública 
de vinte e cinco de Março de dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas cinquenta e um verso a folhas cinquenta e dois verso 
do livro de notas para escrituras diversas, número duzentos e 
noventa e dois, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, 
ESPERANÇA PASCOAL NHANGUMBE, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOCHUA 
JACINTO MANHIÇA, de oitenta e cinco anos de idade, no estado 
de solteiro, natural de Xai-Xai, de nacionalidade moçambicana, 

com última residência no Bairro da Maxaquene “C”, nesta cidade 
de Maputo, sem ter deixado testamento ou qualquer outra 
disposição de sua última vontade.
Mais certifico, que na operada escritura foram declaradas como 
únicas e universais herdeiras de todos seus bens, suas filhas: 
MARIA ODETE ESCALA MANHIÇA, solteira, maior, natural de 
Maputo e SANDRA DORES MANHIÇA MUCHANGA, casada com 
Atanásio Sebastião Muchanga, sob o regime de comunhão 
geral de bens, natural de Maputo, todas de nacionalidade 
moçambicana e residentes em Maputo.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou 
com elas concorram à sucessão e da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 8 de Abril de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOCHUA JACINTO MANHIÇA

3700

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N

PUBLICIDADEO 
SIMBA Sports Club, 
da Tanzania, ex-
-equipa de Luís
Miquissone, ficou
mais perto de al-

cançar as meias-finais da 
Taça CAF, com o triunfo em 
casa frente ao Orlando Pi-
rates da África do Sul, por 
1-0, em jogo da primeira

“mão” dos quartos-de-
-final.

O triunfo tangencial foi
obtido aos 68 minutos atra-
vés de um penálti exem-

plarmente convertido por 
Shomari Kapombe.

Apesar da vantagem 
mínima, os “leões” par-
tem para Joanesburgo com 

TAÇA CAF

Simba ganha vantagem
no duelo com Pirates

Simba venceu na recepção ao Orlando Pirates  

maior confiança e moti-
vação, pois sabem que um 
empate bastará para se 
qualificarem para as meias-
-finais. O jogo da segunda
“mão” está marcado para 
domingo no Estádio Soccer 
City.

MASRY VENCE 
A JOGAR COM NOVE
O Al Masry, do Egipto, 

colocou-se em vantagem 
na eliminatória com o RSB 
Berkane, de Marrocos, ao 
triunfar por 2-1, num en-
contro que acabou por jogar 
reduzido a nove devido às 
expulsões de Amry Moussa 
e Elyes Jlassi aos 50 e 65 mi-
nutos, respectivamente. 

Os egípcios marcaram o 
golo da vitória aos 82 minu-
tos por intermédio de Hai-
them Layouni. Amt Marey, 
aos dez, assinou o outro 
tento do Al Masry, enquan-
to Hamza Regragui apontou 
o golo solitário do Berkane
aos 17’.

Os outros dois desafios 
terminaram empatados a 
zero. Nota para o duelo lí-
bio entre o Al-Ittihad Sport 
e o Al Alhy, duas equipas 
que curiosamente ocupam 
a primeira e segunda posi-
ções no campeonato - Sé-
rie B. Já o encontro entre 
o Pyramids, do Egipto, e
TP Mazembe, da Repúbli-
ca Democrática do Congo,
também ficou em “branco”
com a decisão a ficar para
Kinshasa.

O REAL Madrid caminha a pas-
sos longos rumo à conquista de 
mais um título na Liga Espa-
nhola. A noite de domingo vol-
tou a ser mais uma daquelas em 
que os “merengues” demons-
traram o poder de luta e recu-
peração. É que depois de terem 
saído ao intervalo a perderem 
por 2-0 frente ao Sevilha, de-
ram a volta ao marcador com 
um golo do inevitável Benze-
ma, já em tempo de compen-
sação (90+2 minutos).

A turma da casa, que tinha 
começado melhor, com Raki-
tic, na marcação de um livre, 
a abrir a contagem no Ramón 
Sánchez Pizjuán (21 minutos), 
seguindo-se o golo de Lame-
la (25’), assistido por Corona, 
levaram um enorme “balde de 
água fria”.

A recuperação do Real ini-
ciou com um golo de Rodrygo 
aos 50 minutos e Nacho a em-
patar aos 83’.

À 32.ª jornada, o Real Ma-
drid segue na liderança de La 
Liga, com 75 pontos, mais 15 
que o Barcelona (menos dois 
jogos), Sevilha e Atlético de 
Madrid.

PORTO PODE SER 
CAMPEÃO
NA PRÓXIMA SEGUNDA-
FEIRA
Com a derrota do Sporting 

(0-2) no “derby” frente ao 
Benfica, o FC Porto colocou-se 
em posição bastante confortá-
vel para poder conquistar o 30.º 
título, algo que poderá aconte-
cer na próxima segunda-feira, 
feriado de 25 de Abril, em Por-
tugal.

Com nove pontos de avan-
ço para o Sporting, o FC Porto 
ainda não dependerá de si na 
próxima ronda e precisará que 

Real imparável rumo ao título

a equipa de Rúben Amorim 
escorregue no Bessa, frente ao 
Boavista.

Caso o FC Porto vença em 
Braga, um empate dos “leões” 
frente aos axadrezados será su-
ficiente para os “dragões” fes-
tejarem, algo que também se 
verificará se o FC Porto empa-
tar em Braga e o Sporting per-
der no Bessa.

Qualquer uma destas com-
binações de resultados deixaria 
os “dragões” com mais de nove 
pontos de avanço sobre o Spor-
ting com apenas três jornadas 
para jogar (e vantagem no con-
fronto directo para os “verde e 
brancos”) na Liga.

PSG QUASE CAMPEÃO
O PSG ficou a um pequeno 

passo de confirmar a conquista 
de mais um título de França. A 
equipa de Mauricio Pochettino 
recebeu e venceu o Marselha, 
por 2-1, em jogo da 32.ª jornada 
da Ligue 1.

Assistido por Verratti, Ney-
mar inaugurou o marcador (12 
minutos) e levou as bancadas 

do Parque dos Príncipes ao 
rubro. Caleta-Car ainda resta-
beleceu a igualdade (31’), mas 
Mbappé devolveu a vantagem 
aos donos da casa ainda antes 
do intervalo (45+4’), na con-
versão de um penálti com in-
tervenção do VAR. Pelo meio 
(41), Messi ainda viu ser-lhe 
anulado um golo, por posição 
irregular.

No segundo tempo, os 
visitantes procuraram o em-
pate, objectivo que esbarrou 
em nova acção do VAR: Saliba 
estava adiantado no momen-
to (85’) em que bateu Donna-
rumma.

Terminado o duelo entre os 
dois primeiros da classificação, 
o PSG alarga a vantagem sobre
o Marselha, agora fixada nos 15
pontos (74/59).

BAYERN A UM 
PASSO DO “BI”
O Bayern de Munique 

manteve-se sólido na lideran-
ça da Liga Alemã ao vencer o 
Arminia Bielefeld, por 3-0, na 
30.ª jornada, isto a uma sema-

na de defrontar o perseguidor 
Borussia Dortmund.

O avançado polaco Ro-
bert Lewandowski ficou em 
“branco”, mas teve influência 
decisiva no primeiro golo do 
Bayern, marcado na própria 
baliza por Jacob Laursen aos 
dez minutos, e assistiu Musia-
la para o 3-0, aos 85 minutos, 
depois de Gnabry ter aumenta-
do a vantagem dos bávaros aos 
45+7’.

O campeão germânico não 
se deparou com muitas difi-
culdades no reduto do 17.º e 
penúltimo classificado da pro-
va, e pode revalidar o título já 
nopróximo fim-de-semana, 
quando receber o Borussia 
Dortmund.

O Bayern soma mais nove 
pontos que o Dortmund, que 
no sábado goleou por 6-1 na 
recepção ao Wolfsburgo, a úni-
ca equipa que o pode impedir 
de conquistar o título, quando 
estão apenas 12 pontos em dis-
puta nas últimas quatro jorna-
das do campeonato.

Benzema selou a vitória do Real num jogo emotivo em Sevilha 

O ETÍOPE Mosinet Geremew, 
vice-campeão mundial da ma-
ratona, venceu domingo a Ma-
ratona de Seul, com o tempo de 
2h04m43s, batendo o seu com-
patriota Herpasa Negasa por 
quatro segundos e o brasileiro 
Daniel Ferreira do Nascimento 
por oito. Geremew acabou por 
comprovar por que razão era 
apontado como favorito a cor-
tar a meta em primeiro lugar. 

Mas os aplausos foram também 
em grande medida para o atleta 
brasileiro que bateu o recorde 
sul-americano, estabelecendo a 
melhor marca de todos os tem-
pos conseguida por um atleta 
não africano.

O novo recordista sul-ame-
ricano estreou-se na maratona 
no ano passado, em Lima, com 
o tempo de 2h09m05s, que o
qualificou para os JO de Tóquio,

onde desistiu devido a uma le-
são muscular. Voltou a correr os 
42.195 metros em Dezembro, 
em Valência, sendo 11.º com 
2h06m11s. Em femininos, duas 
atletas correram na casa das 
2h18m. Venceu a romena (de 
origem queniana) Joan Chelimo 
Melly em 2h18m04s, seguida da 
etíope Sutume Asefa Kamede 
a oito segundos e da bahrenita 
Eunice Paul a 1m58s.

Etíope vence
Maratona de Seul

NBA
Tatum guardou
o melhor para o fim
FOI graças a um cesto de Jayson Tatum em cima 
da buzina que os Boston Celtics venceram os 
Brooklyn Nets por 115-114, no primeiro encontro 
da ronda inaugural dos “play-offs” da Liga nor-
te-americana de basquetebol (NBA).

Depois de, em desespero, Kevin Durant fa-
lhar o último ataque dos Nets, Al Horford ganhou 
o ressalto com 12,2 segundos para jogar e lan-
çou a derradeira ofensiva dos Celtics, com Jaylen
Brown a servir Marcus Smart e este, com o tempo
quase a esgotar, a solicitar Tatum, que marcou
debaixo do cesto no último segundo. Num jogo
muito equilibrado no TD Garden, perante 19.156
espectadores, o jogo “caiu”, assim, para os Cel-
tics, com o primeiro “buzzer-beater” da carreira
de Tatum, que liderou os anfitriões, com 31 pon-
tos, oito assistências e quatro ressaltos.

“Gostei da forma como fomos competitivos, 
mas ainda temos um longo caminho a percorrer. 
Encontraram-me na última jogada e eu limitei-
-me a marcar debaixo do cesto”, disse Tatum.

Brown, com 23 pontos, cinco ressaltos, qua-
tro roubos de bola e três assistências, Smart, com 
20 pontos, sete ressaltos e seis assistências, e
Horford, com 20 pontos e 15 ressaltos, estiveram
também em excelente plano nos locais.

Nos Nets, o melhor foi, claramente, o ex-Cel-
tic Kyrie Irving, com 39 pontos, 18 dos quais no 
último período, seis assistências, cinco ressaltos, 
quatro roubos de bola e um desarme de lança-
mento.

Por seu lado, Durant somou 23 pontos, quatro 
ressaltos e três assistências, mas só acertou nove 
de 24 lançamentos de campo (37,5%), merecen-

do ainda destaque os suplentes Goran Dragic (14 
pontos) e Nic Claxton (13 pontos e oito ressaltos).

O segundo encontro da série realiza-se na 
madrugada de amanhã, quarta-feira, novamente 
em Boston.

Antes, os Miami Heat, primeiros cabeças-de-
-série da Conferência Este, entraram da melhor
forma nos “play-offs”, ao conseguirem uma clara 
vitória (115-91) na recepção aos Atlanta Hawks.

Os anfitriões foram melhores nos primeiros 
três períodos (23-17, 36-23 e 27-20), entrando 
para o quarto com uma confortável vantagem de 
26 pontos (86-60), que os forasteiros, “carras-
cos” dos Cleveland Cavaliers no “play-in”, nun-
ca colocaram em causa.

O suplente Duncan Robinson, com 27 pon-
tos, alicerçado num “festival” de oito triplos, em 
nove tentados, destacou-se nos Heat, juntamen-
te com Jimmy Butler, autor de 21 pontos, seis res-
saltos, quatro assistências e três roubos de bola.

Nos locais, destaque ainda para os 16 pontos 
e cinco ressaltos de PJ Tucker, o “especialista” 
defensivo, e os dez pontos e nove assistências de 
Kyle Lowry.

Por seu lado, Trae Young, a grande “estrela” 
dos Hawks, viveu uma jornada de grande desins-
piração, ao acertar um mísero “tiro” de campo, 
em 12 tentados, para um total de oito pontos, aos 
quais acrescentou seis ressaltos e quatro assis-
tências.

O italiano Danilo Gallinari, com 17 pontos 
e cinco ressaltos, e De”Andre Hunter, com 14 
pontos, foram os únicos jogadores dos Hawks 
que superaram a dezena de pontos.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pratique as 3 medidas de 
prevenção: use a másca-
ra, lave as mãos com água 
e sabão com frequência 
ou use um desinfectante 
a base de álcool a 70% e 
mantenha uma distância 
de pelo menos 2 metros das 
outras pessoas

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Natação regressa 
hoje do Campeona-
to Africano da Zona 
IV (CANA-Zona IV) 

de piscina longa, que ter-
minou ontem em Lusaka, 
Zâmbia, com 60 medalhas, 
das quais 24 de ouro, 20 de 
prata e 16 de bronze, resul-
tado que lhe coloca em se-
gundo lugar na classificação 
final, atrás do Zimbabwe.  
Trata-se de um recorde nunca 
antes registado nas participa-

ções internacionais ao nível 
de selecções de natação. Aliás, 
com esta prestação, Moçam-
bique melhorou a classificação 
da anterior edição (2020), no 
Botswana, passando da ter-
ceira para a segunda posição 
no quadro geral de medalhas.

A diferença é que enquan-
to para a Zâmbia a selecção 
foi com 26 nadadores, no Bo-
tswana participou com apenas 
12.

O CANA-Zona IV decor-
reu de 14 a 18 de Abril e teve 

a participação de mais de 300 
atletas de 14 países da região, 
nomeadamente Moçambique, 
Zâmbia, Zimbabwe, África do 
Sul, Eswatini, Botswana, Na-
míbia, Malawi, Quénia, An-
gola, Tanzania, Uganda e Sey-
chelles

. 
EM SEGUNDO LUGAR
COM QUASE 2000 PONTOS

Moçambique posicionou-
-se em segundo lugar na clas-
sificação geral, com um total 
de 1.987,50 pontos, sendo as-

sim o vice-campeão da região. 
O campeão Zimbabwe amea-
lhou 2.735 pontos. O terceiro 
lugar coube à anfitriã Zâmbia, 
que obteve 1.928 pontos, dei-
xando para trás África do Sul, 
Namíbia, Botswana, Quénia, 
Angola, Tanzania, Uganda, 
Seychelles, Eswatini e Malawi.  
A prestação moçambicana foi 
possível graças aos 1.442 pon-
tos conseguidos pela equipa 
masculina, que foi a primeira 
na classificação por sexo, adi-
cionados aos 545,50 amealha-

O ESTÁDIO Nacional do Zi-
mpeto será hoje alvo de uma 
nova inspecção da Confedera-
ção Africana de Futebol (CAF), 
no âmbito do cumprimento 
das exigências emanadas por 
aquele órgão reitor do futebol 
ao nível do continente para que 
o recinto volte a acolher jogos
internacionais.

Para o efeito, um grupo de 
inspectores da CAF chega hoje 
a Maputo com a missão de ava-
liar os passos dados para sanar 
os problemas identificados 
aquando da última vistoria ao 
recinto e que ditaram o seu ba-
nimento em Setembro. 

Mas antes da intervenção 
dos homens da CAF, o Depar-
tamento de Licenciamento 
Clubes na Federação Moçam-
bicana de Futebol (FMF) fará 
a pré-inspecção para produzir 
um relatório sobre o estado ac-

tual do estádio e que deverá ser 
submetido à CAF até próxima 
segunda-feira, com base no 
qual será avaliada a sua elegi-
bilidade.

Para além do mau estado 
da relva, o Estádio do Zimpe-
to ainda não tem o sistema de 
torniquetes montado, apesar 
de trabalhos iniciais que cul-
minaram com a colocação, em 
alguns pontos de acesso ao re-
cinto, de parte de equipamen-
to.  

A vedação do perímetro 
exterior e de reabilitação das 
casas-de-banho públicas são 
outros requisitos decisivos que 
o estádio deve reunir. 

Salientar que o ENZ está
em obras desde Setembro, logo 
depois da sentença do seu ba-
nimento. As obras, avaliadas 
em 1.5 milhão de dólares, con-
sistem essencialmente na im-

AS selecções que irão participar do Cam-
peonato Africano de Boxe da Zona-IV 
estão desde ontem na cidade de Maputo 
para este evento que terá lugar a partir de 
amanhã até sábado. 

A primeira comitiva a desembarcar na 
capital do país foi a do Botswana, por vol-
ta das 3.00 horas de madrugada. Segui-
ram-se África do Sul, Eswatini, Lesotho, 
Zâmbia, Malawi, Namíbia, Zimbabwe e 
Seychelles, algumas vindo por terra e ou-
tras via aérea.

A par das selecções, ontem começa-
ram a chegar os oficiais da Confederação 
Regional de Boxe da Zona-IV, assim como 
oficiais da Associação Internacional de 
Boxe (IBA), que se juntam aos oficiais e ár-
bitros. África do Sul e Botswana têm dois 
oficiais cada, Lesotho e Zâmbia um.

Angola, Maurícias e Comores não se 
inscreveram para o evento.

O “Africano” da Zona-IV será dispu-
tado no pavilhão do Maxaquene, sendo 
que os treinos de todas as selecções se-
rão efectuados no Gimnodesportivo da 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
onde também está montado um ringue, 
segundo deu a conhecer o secretário-ge-
ral da Federação Moçambicana de Boxe 
(FMBoxe), António Hélio.

Em termos logísticos, a FMBoxe ga-

rante que está tudo acautelado para o 
evento cuja cerimónia de abertura vai 
acontecer amanhã, a partir das 18.00 ho-
ras, no pavilhão dos “tricolores”.

Entretanto, a Selecção Nacional con-
tinua a treinar para esta competição, 
alternando o Parque dos Continuado-
res com o pavilhão da Escola Secundária 
Francisco Manyanga.

No início da tarde de ontem, o combi-
nado nacional recebeu a ilustre visita do 
Secretário de Estado do Desporto (SED), 
Gilberto Mendes, no seu Quartel-Gene-
ral, numa das estâncias hoteleiras da ca-
pital.

A visita tinha como objectivo o enco-
rajamento ao grupo de trabalho.

Moçambique aposta forte nesta com-
petição, tendo como objectivo mínimo 
ocupar um dos lugares de pódio.

Refira-se que o nosso país acolhe este 
certame depois das desistências de An-
gola e da Zâmbia.

É a terceira vez que Moçambique é 
anfitrião nos últimos seis anos. Já tinha 
hospedado a prova em 2016 e 2018, nes-
ta última edição sagrou-se vencedor ab-
soluto, título que viria a perder no ano 
seguinte para o Botswana, actual deten-
tor do trono. Em 2020 e 2021 não houve 
competição devido à Covid-19.

O REAL Kings, de Dominguez, 
vai defrontar o Mamelodi Sun-
downs no dia 30 do mês em 
curso, nas meias-finais da Taça 
da África do Sul, determinou o 
sorteio realizado recentemen-
te. 

Pode-se dizer que sorte não 
esteve do lado dos Kings, já que 
irão medir forças com o tetra-
campeão da “Premier Soccer 
League” (PSL) e o grande can-

A SELECÇÃO Nacional de Fu-
tebol conhece hoje, a partir das 
17.30 horas, os adversários da 
campanha de qualificação para 
o CAN-2023, prova que terá
lugar na Costa do Marfim.

O sorteio da fase de grupos 
realiza-se ao início da noi-
te em Joanesburgo, África do 
Sul, numa cerimónia em que 
se irá igualmente determinar 
os moldes e o calendário com-
petitivo.

Os “Mambas”, por cau-
sa do seu posicionamento no 
ranking da CAF, estiveram 
isentos da fase preliminar, pelo 
que se apuraram automatica-
mente para a fase de grupos. 
A corrida para o CAN-2023 
começa a 1 de Junho e deverá 
terminar em Março do próxi-
mo ano.

O seleccionador nacional, 
Chiquinho Conde, bem como 

CANA-ZONA IV NA ZÂMBIA

Moçambique 
regressa com 24 ouros

dos pela turma feminina, que 
terminou a competição em sé-
timo lugar à frente de Angola, 
Uganda, Tanzania, Eswatini, 
Seychelles e Malawi. 

O Zimbabwe teve uma se-
lecção bem equilibrada, tendo 
ficado em primeiro lugar, em 
femininos, com 1.474 pontos, 
e em segundo, em masculinos, 
com 1.261. 

A equipa anfitriã man-
teve, por seu turno, sem-
pre a terceira posição. 
Apesar de a classificação do 
campeonato ser pelo soma-
tório de pontos, destaque vai 
para a quantidade de meda-
lhas conquistas pela Selecção 
Nacional.

Seis atletas moçambicanos 
foram distinguidos entre os três 
melhores classificados de cada 
escalão devido às medalhas 
por si conquistadas e recordes 
batidos, nomeadamente Ma-
son Cohen (infantis); Cleyton 
Munguambe e Hugo Barra-
das (juvenis); Caio Lobo e Kaio 
Faftine (juniores); e Matthew 
Lawrence (seniores). 

Realçar que houve um 
grande esforço colectivo para 
atingir os objectivos traçados. 
Apesar de alguns não terem 
atingido posições de pódio, 
muitos atletas melhoraram as 
suas marcas, facto que resul-
tou na quebra de recordes na-
cionais, sendo seis de catego-
ria, quatro absolutos e dois de 
competição.  

QUALIFICAÇÃO PARA O CAN-2023

“Mambas” conhecem adversários hoje

a Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) apostam tudo 
no apuramento ao CAN-2023, 

até porque a acontecer seria 
uma lufada de ar fresco depois 
de o país ter falhado as edições 

de 2019 e de 2021, que tinha 
tudo para garantir a presença.

Entretanto, este ano serão 

quatro jogos desta campanha, 
sendo dois em Junho e dois 
em Setembro e Outubro. Pelo 
meio, haverá jogos de quali-
ficação para o CAN-Interno, 
prova que em princípio deve-
rá acontecer no próximo ano.

Moçambique já esteve 
no CAN por quatro ocasiões, 
em 1986, 1996, 1998 e 2010. 
Nestas quatro qualificações, 
o nosso país não logrou qual-
quer triunfo, sendo que em 12 
jogos, consentiu 10 derrotas e 
apenas dois empates.

Nesses 12 jogos, mui-
to teve ainda um registo de 
25 golos sofridos e apenas 
quatro marcados. Tico-Tico 
(1996), Avelino (1998), Miro e 
Gonçalves Fumo (ambos em 
2010) são os quatro jogadores 
dos “Mambas” que já balan-
çaram as redes em jogos de 
CAN.

Estádio Nacional do Zimpeto 
inspeccionado hoje pela CAF

plantação da nova relva, cujos 
trabalhos iniciaram em Janeiro 
com a previsão de serem con-
cluídos em quatro meses. 

Contudo, a relva não de-
senvolveu o suficiente. Está a 
registar um crescimento des-
nivelado e com muitas zonas 
de penumbra, sobretudo na 

parte sul do campo. Aliás, zo-
nas onde se quer germinou, ou 
seja, com “buracos”.     

Enquanto isso, as interven-
ções tendo em vista a monta-
gem de torniquetes, vedação 
do perímetro exterior e aper-
feiçoamento das casas-de-ba-
nho públicas ainda não tiveram 

lugar, facto que coloca em risco 
a possibilidade de o estádio ser 
aprovado. 

Tudo isso acontece quan-
do estamos a sensivelmente 
45 dias do mês de Junho, altu-
ra em que inicia a campanha 
de qualificação ao CAN-2023. 
A Selecção Nacional entra em 
acção na primeira quinzena de 
Junho, período durante o qual 
efectuará dois jogos.

A inspecção que o Estádio 
do Zimpeto e outros estádios 
africanos serão alvos visa a ca-
lendarização da fase de apura-
mento ao CAN-2023, ou seja, 
para determinar, dentro de um 
prazo específico, os que estão 
em condições de acolher os jo-
gos. 

A dúvida que paira é se até 
lá o Estádio do Zimpeto terá 
reunido as condições necessá-
rias para voltar a ser elegível.  

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA IV

Delegações já 
estão em Maputo

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Dominguez enfrenta 
Sundowns nas“meias”

didato à conquista  da Taça.  
Todavia, a turma de Do-

minguez e companhia tem 
dado mostras, ao longo da épo-
ca, de ter qualidade para discu-
tir a eliminatória. 

Recorde-se que o interna-
cional moçambicano e capitão 
dos “Mambas” já representou 
o Sundowns tendo se sagrado
campeão.

Para chegar às meias-finais, 

o Real Kings afastou o Pretoria
University, por 3-2. Na mes-
ma eliminatória, o Baroka, de
Kambala, não teve a mesma
sorte, tendo ficado de fora na
derrota diante do Gallants, por
1-0.

Noutra meia-final, o TTM 
bate-se com o Gallants.

BORDÉUS DE MEXER
CAI COM ESTRONDO EM 

LYON
Sem o internacional mo-

çambicano Mexer na convoca-
tória - continua afastado por 
opção técnica - o Bordéus foi 
goleado em Lyon, por 6-1, em 
jogo da 32.ª jornada da I Liga 
Francesa de futebol.

Esta derrota deixa o Bor-
déus, que até vinha de dois jo-
gos positivos (empate a zero no 
campo do Lille e vitória caseira, 
3-1, sobre o Metz) em maus 
lençóis na luta pela manuten-
ção, quando faltam seis jorna-
das para o término do campeo-
nato.

Com apenas cinco triunfos, 
o Bordéus é 19.º e penúltimo,
com 26 pontos, estando a qua-
tro do Saint-Éttiene, primeira
equipa acima da linha de des-
promoção. Na próxima jorna-
da, os “girondinos” recebem
justamente o Saint-Éttiene.

Dominguez vai defrontar a sua antiga equipa, o Mamelodi Sundowns, na luta
por um lugar na final

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

Soldados embriagados 
matam 15 pessoas  
DOIS militares, aparentemente embriagados, mataram em 
incidentes separados pelo menos 15 pessoas no domingo e 
ontem, nas províncias de Ituri (sete mortos) e Kivu Sul (oito), 
ambas no leste da República Democrática do Congo (RD Con-
go), segundo fontes locais.  Ontem, um militar disparou con-
tra os passageiros de uma canoa motorizada que se preparava 
para navegar no lago Tanganica, perto de Kazimia, no território 
Fizi (Kivu Sul), matando oito pessoas e ferindo outras sete, dis-
se Aimé Kawaya Mutipula, administrador do território, citado 
pela France-Presse. O soldado estava a bordo da embarcação. 
No domingo, outro militar, também presumivelmente embria-
gado, matou primeiro o guarda-costas de um coronel, o pró-
prio coronel e depois cinco civis em Bambu.

Mais de 100 extremistas 
islâmicos mortos
A MISSÃO militar conjunta da Nigéria, Camarões e Níger, que 
combate o extremismo islâmico na região do Lago Chade, ma-
tou “mais de cem” elementos dos grupos Boko Haram e Estado 
islâmico na África Ocidental (ISWAP), anunciaram fontes mili-
tares. “Mais de cem terroristas foram neutralizados, incluindo 
comandantes superiores, na sequência de ataques aéreos mor-
tíferos sobre as ilhas do Lago Chade, conduzidos por opera-
ções de inteligência por parte das forças aéreas coordenadas”, 
afirmou o porta-voz da operação, coronel Muhammad Dole, 
numa declaração emitida no domingo na Nigéria. Por outro 
lado, três soldados e um voluntário civil foram mortos durante 
a operação e 18 pessoas foram feridas por 

ONG denunciam crimes 
de guerra no Iémen 
DUAS organizações não-governamentais acusaram ontem a 
Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU) de crimes 
de guerra em três ataques a civis no Iémen em Janeiro, que re-
sultaram em pelo menos 80 mortos e 156 feridos. Na denúncia, 
a Mwatana for Human Rights e a Human Rights Watch, subli-
nham que o ataque teve como alvo um centro de detenção, 
controlado por forças rebeldes houthi, rejeitando a indicação 
de que o alvo era uma instalação militar, por não encontrarem 
provas que sustentam esta posição. Segundo as ONG, a acção 
conjunta dos dois países surgiu como retaliação aos ataques dos 
houthi contra os EAU a 17 de Janeiro.

Coreia do Sul e EUA 
em exercícios militares
A COREIA do Sul e os Estados Unidos iniciam ontem exercícios 
militares conjuntos num momento de particular tensão na pe-
nínsula da Coreia, marcada pela escalada de armas e repetidos 
testes de mísseis pela Coreia do Norte. Os exercícios, que se ba-
seiam em simulações computarizadas, arrancam um dia depois 
de Pyongyang ter anunciado que testou um novo projéctil con-
cebido para equipar armas nucleares tácticas. Isto segue-se a 
um recorde de 12 outros testes este ano, incluindo o de um mís-
sil balístico intercontinental, o primeiro do género desde 2017.

EI promete vingar 
morte de seu líder
A ORGANIZAÇÃO “jihadista” Estado Islâmico (EI) prometeu 
no domingo “vingar” a morte do seu anterior líder, Abu al-Qu-
rachi, anunciada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, 
a 3 de Fevereiro. O líder fez se explodir durante uma operação 
das forças especiais norte-americanas no noroeste da Síria, re-
gião sob o controlo de ‘jihadistas’. No seu comunicado em for-
ma de vídeo no Telegram, a organização terrorista apelou aos 
seus membros para que aproveitem a guerra na Ucrânia para 
retomar os seus ataques na Europa.

Fujimori hospitalizado 
novamente
O EX-PRESIDENTE do Peru, Alberto Fujimori, com 83 anos e a 
cumprir uma pena de 25 anos de prisão, foi levado novamen-
te de urgência para um hospital em Lima, devido a problemas 
cardíacos, informaram  domingo as autoridades prisionais. No 
início de Março, Fujimori já tinha estado internado 11 dias, de-
vido à mesma doença. Este novo internamento ocorre quando 
o Tribunal Inter-Americano de Direitos Humanos ordenou ao
Estado peruano que “se abstenha de executar” a decisão do Tri-
bunal Constitucional, que autorizou a libertação antecipada de
Fujimori, preso por crimes contra a humanidade.

PM italiano com SARS-CoV-2 
O PRIMEIRO-MINISTRO italiano, Mário Draghi, cancelou 
a sua deslocação prevista a Angola e República do Congo por 
estar infectado pela Covid-19. Na agenda, Draghi levaria a for-
malização de parcerias para diversificar as importações de gás e 
reduzir a dependência energética da Rússia. Fontes do Governo 
italiano disseram, entretanto, à agência EFE que, em substitui-
ção do primeiro-ministro, viajam para Angola e Congo-Braz-
zaville os ministros dos Negócios Estrangeiros, Luigi di Maio, e 
da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, que tem a seu cargo 
a pasta da energia.

A
S autoridades sul-
-africanos anuncia-
ram ontem a mo-
bilização de 10.000 
militares como res-

posta às inundações catastró-
ficas que destruíram a cos-
ta leste e já provocaram 443 
mortes e destruição de milha-
res de habitações.

Há uma semana que a 
África do Sul sofre tempesta-
des violentas que causaram 
grandes cheias e deslizamen-

tos de terras, saldando-se em 
63 desaparecidos, além de um 
número crescente de mortos.

A situação forçou o Presi-
dente do país, Cyril Ramapho-
sa, a adiar a viagem que tinha 
prevista à Arábia Saudita a 
partir de hoje.

A maior parte das vítimas 
provém da região de Durban, 
cidade portuária sobre o Ocea-
no Índico, com 3,5 milhões de 
habitantes, na província de 
KwaZulu-Natal.

Num comunicado oficial 
citado pela agência France-
-Presse, lê-se: “O exército
sul-africano recebeu ordens 
para mobilizar 10.000 solda-
dos no quadro da ‘operação 
Chariot’”.

O apoio dos soldados ao 
“esforço de gestão da ca-
tástrofe” incluirá a busca e 
salvamento, a limpeza de 
destroços, o transporte de 
equipamentos, o socorro hu-
manitário e a montagem de 

tendas para os que perderam o 
seu tecto.

A agência francesa desta-
ca que o exército irá reforçar o 
apoio aéreo com helicópteros 
à Polícia e socorristas em si-
tuações de urgência, o que já 
vinha fazendo há uns dias.

Abriu-se também a pos-
sibilidade de apoio médico, 
enviando ambulâncias e pro-
fissionais de saúde, visto que 
vários hospitais sofreram da-
nos.

As autoridades estimam 
centenas de milhões de randes 
de prejuízos. Estão a ser reco-
lhidas doações de todo o país, 
incluindo dos postos de bom-
beiros, e o Governo já anun-
ciou mil milhões de rands (4,3 
mil milhões de meticais) de 
ajuda do fundo de emergência.

Entretanto, o governa-
dor de KwaZulu-Natal, Sihle 
Zikalala, prometeu domingo 
punir os funcionários públicos 
que sejam encontrados a des-

viar os fundos destinados às 
vítimas das inundações. 

Zikalala garantiu que não 
se repetiria o roubo e corrup-
ção desenfreada como acon-
teceu quando foram desviados 
milhares de milhões de ran-
des, destinados a gerir a pan-
demia da Covid-19.

O governador revelou te-
rem sido criados organismos 
de controlo visando assegurar 
o cumprimento desta pro-
messa. (EWN/LUSA)

INUNDAÇÕES NA ÁFRICA DO SUL

Exército chamado 
para auxiliar vítimas

O PRESIDENTE Emmerson 
Mnangagwa pediu aos zimba-
bweanos que evitem a violên-
cia, o tribalismo, o regiona-
lismo e adoptem o diálogo, o 
amor, a paz e a unidade, “ blo-
cos para a construção de uma 
nação próspera”.

Mnangagwa fez este ape-
lo no seu discurso durante um 
jantar na noite de domingo, 
no palácio presidencial, com 
a participação de cidadãos de 
todos extractos sociais e diver-
sas cores políticas do país, por 
ocasião dos 42 anos da inde-
pendência do Zimbabwe, cele-
brados ontem, 18 de Abril.

Lembrando as eleições 
gerais, previstas para o próxi-
mo ano, disse que essa opor-
tunidade deve ser usada para 
demonstrar ao mundo que o 

Zimbabwe abraça os ideais da 
democracia, princípios pelos 
quais muitos filhos e filhas do 
país sacrificaram as suas vidas 
para alcançar.

“Apelo a todos para de-
monstrarmos, através de nos-
sos processos e cultura de não-
-violência, que o Zimbabwe
atingiu a maioridade como
uma democracia madura. Da
mesma forma, o nosso foco
deve permanecer no fortaleci-
mento da paz, unidade, amor e 
harmonia”, salientou.

Indicou que no novo Zim-
babwe, trazido pela segunda 
república, o diálogo é o cami-
nho escolhido, adiantando que 
os líderes do país devem estar 
unidos sob a bandeira nacional 
e sempre comprometidos com 
as aspirações do povo.

“Como líderes, nunca de-
vemos ser um impedimento 
para a unidade e desenvolvi-
mento do nosso povo. Deve-
mos sempre promover os seus 
interesses dentro do interesse 
nacional colectivo mais am-
plo. Ninguém e nenhum lugar 
deve ser deixado para trás. Este 
é o verdadeiro significado da 
independência pela qual luta-
mos”, disse, considerando que 
o interesse na unidade, paz e
no desenvolvimento do país 
devem transcender divisões 
políticas. 

“Portanto, não há espaço 
para regionalismo, tribalismo e 
política egocêntrica enquanto 
construímos o Zimbabwe, tijo-
lo a tijolo, pedra sobre pedra”, 
destacou Mnangagwa. - (THA 
HERALD)

O MAIOR número de eleitores 
de sempre vota hoje na segun-
da volta das presidenciais ti-
morenses, para escolher entre 
o actual Presidente, Francisco
Guterres Lú-Olo, e o antigo
chefe de Estado José Ramos-
-Horta.

José Ramos-Horta, que
venceu a primeira volta com
46,51% dos votos, parte como
favorito na votação para de-
terminar quem lidera o país
até 2027, à frente de Francisco
Guterres Lú-Olo, que obteve a
19 de Março 22,14% dos votos.

Na segunda volta, os apoios 
nacionais polarizaram-se em 
torno das duas candidaturas, 
com Lú-Olo a somar ao apoio 
da Fretilin o dos seus dois par-
ceiros no Governo, o Partido 
de Libertação Popular (PLP) do 
primeiro-ministro Taur Matan 
Ruak, e o Kmanek Haburas 

Unidade Nacional Timor Oan 
(KHUNTO) de José Naimori.

A candidatura de Lú-Olo 
continuou igualmente a contar 
com o apoio do novo partido 
Os Verdes, que está a concluir 
o processo de registo.

José Ramos-Horta, por seu
lado, somou oficialmente ao 
apoio do Congresso Nacional 
da Reconstrução Timorense 
(CNRT) de Xanana Gusmão o 
do Partido Democrático (PD), 
de Mariano Assanami Sabino.

Os boletins de voto da se-
gunda volta das presidenciais 
timorenses retratam não ape-
nas os dois candidatos con-
correntes, José Ramos-Horta 
e Francisco Guterres Lú-Olo, 
mas um combate político já 
com várias décadas.

No rectângulo de 23x15 
centímetros, e além das fotos 
dos dois mais votados na pri-

meira volta, estão quer a ban-
deira da Frente Revolucionária 
do Timor-Leste Independente 
(Fretilin), quer o rosto de Xa-
nana Gusmão.

Ao longo de décadas, ainda 
desde o tempo da luta contra 
a ocupação indonésia, que a 
relação pontualmente próxi-
ma, muitas vezes tensa, entre 
Xanana Gusmão e a Fretilin, e 
em particular o seu líder, Mari 
Alkatiri, tem marcado o palco 
político timorense.

O voto vai ser acompanha-
do por milhares de fiscais das 
duas candidaturas, com cerca 
de 30 organizações nacionais 
e internacionais registadas 
como observadoras das elei-
ções, com destaque para equi-
pa da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), 
bem como de várias embaixa-
das. (Lusa)
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Mnangagwa apela à unidade e cultura do diálogo

Mais que simples escolha 
de um chefe de Estado

Protestos interrompem 
exportação de petróleo 

Emmerson Mnangagwa

PROTESTOS e rivalidades políticas provoca-
ram a interrupção do terminal petrolífero de 
Zuwetina, um dos mais importantes da Líbia, 
cortando a exportação do crude, anunciou 
ontem a Companhia Nacional de Petróleo lo-
cal (NOC). 

Em comunicado, a NOC lamentou o “iní-
cio de uma dolorosa vaga de encerramentos” 
de instalações petrolíferas, “numa altura em 
que os preços do petróleo e do gás disparam” 
nos mercados internacionais devido ao con-
flito na Ucrânia.

Após o “encerramento forçado” no do-
mingo do campo de al-Fil (sul), os funcioná-
rios de Zuwetina (leste), Mellitah (noroeste), 
al-Sarrir (leste) e Al Khaleej (leste) foram 
“forçados a terminar progressivamente e to-
talmente a produção”, segundo a empresa.

A produção “nos campos de Abu al-Tifl 
(leste), al-Intissar (leste), al-Nakhla (leste)” 
também foi interrompida no domingo à se-
melhança da produção de gás nas fábricas as-
sociadas a estes locais e ao porto de Zuwetina, 

onde “um grupo de indivíduos entrou à força 
para obrigar os trabalhadores a terminarem as 
operações”, precisou a NOC.

Neste contexto, a NOC “é forçada a de-
clarar o estado de força maior no porto de 
Zuwetina” e nos campos e fábricas associa-
dos a este porto “até nova ordem”, declarou 
em comunicado Mustafa Sanalla, o patrão da 
NOC.

O encerramento de Zuwetina, um dos 
quatro terminais petrolíferos da designada 
região do “Crescente Petrolífero” (leste), vai 
privar a Líbia da exportação de cerca de um 
quarto da sua produção. 

A Líbia, dividida pelas lutas de poder en-
tre o leste e o oeste desde a queda do regime 
de Muammar Kadhafi em 2011, possui actual-
mente dois executivos rivais.

A NOC sublinhou por diversas vezes a im-
portância de “preservar a neutralidade” do 
sector petrolífero e mantê-lo à margem dos 
“conflitos políticos”, frisou Sanalla no comu-
nicado. (Lusa) 

UMA cimeira global sobre o combate à Covid-19 
e preparação para futuras ameaças à saúde está 
agendada para 12 de Maio, anunciou ontem a 
Casa Branca.

Este encontro, que se realizará virtualmente, 
será co-presidido pelos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA), Alemanha - actualmente à frente do 
G7, Indonésia - à frente do G20, Senegal - à fren-
te da União Africana, e Belize - a liderar o Cari-
com (países das Caraíbas).

“A cimeira redobrará os nossos esforços co-
lectivos para encerrar a fase aguda da epidemia 
da Covid-19 e nos prepararmos para futuras 
ameaças relacionadas com a saúde”, afirmam os 
países organizadores do evento, num comunica-
do conjunto emitido por Washington.

Esta será a segunda cimeira global sobre o 
novo coronavírus, que já matou mais de seis 
milhões de pessoas em todo o mundo e causou 
grande impacto na economia global, desde que 

começou a proliferar-se pelo mundo, em De-
zembro de 2019.

Actualmente, embora a taxa de mortalida-
de por Covid-19 tenha diminuído significativa-
mente em todo o mundo, a propagação do vírus, 
particularmente da sua variante Ómicron, está a 
impedir vários países de suspender as restrições, 
a começar pela China, onde milhões de pessoas 
permanecem confinadas.

O Governo dos EUA e os dos países envol-

vidos nesta cimeira, também querem manter a 
ideia de urgência perante a epidemia.

“Antes da cimeira de 12 de Maio, pedimos 
aos líderes mundiais, membros da sociedade 
civil, organizações não-governamentais e sec-
tor privado que assumam novos compromissos 
e forneçam soluções para imunizar a população 
mundial, salvar vidas e construir uma melhor se-
gurança sanitária em todo mundo”, acrescenta o 
comunicado conjunto. (Lusa)

Anunciada para Maio cimeira mundial sobre Covid-19
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