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BEIRASOL 
 

Oferecemos uma ementa diária 
pronta a despertar apetites 

 

Estamos no Maquinino – defronte do Hotel Tivoli – Beira  

Ao longo do primeiro semestre deste ano 

Sofala recebeu mais cinco projectos de investimento
investimentos ao longo do primeiro 
semestre deste ano, totalizando 
pouco mais de 23.8 milhões de  dó-

A província de Sofala, no 
centro de Moçambique, beneficiou 
de mais  cinco  novos  projectos  de 

lares norte americanos. 
 Dados fornecidos pelo Cen-
tro de Promoção de Investimentos, 
na cidade da Beira, indicam que em 
termos de quantidade de projectos 
a cifra registada no primeiro se-
mestre deste ano representa uma 
redução no ordem dos 17 por cento 
comparativamente a igual período 
do ano transacto; mas, em contra 
partida, em termos de valor de in-
vestimento houve uma súbida cor-
respondente a 68.70 por cento. 
 Na sua maioria, os projec-
tos referem-se a área Agro-Indus-
trial, sendo que o de maior valor 
está orçado em 21.7 milhões de dó-
lares norte americanos, e está a ser 
implementado no posto administra-
tivo de Lâmego, distrito de Nhama-
tanda, ao longo do Corredor da 
Beira. 
 O Centro de Promoção de 
Investimentos, delegação de Sofa-
la, projecta levar a cabo ainda ao 
longo do semestre em curso um tra-
balho de levantamento para actuali-
zação de oportunidades de investi-
mentos e potencialidades dos distri-
tos da província. Este trabalho de-
via ter sido realizado no primeiro 
semestre mas não foi possível em
suma devido a dificuldades de or-
dem financeira. 
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ENMo
Energia de Mocambique lda

 
Publicidade Luminosa Escapes e Amortecedores

Projecto, Execução e Gestão de Redes de Energia 

ELECTRO SUL, LDA SUL CONSTRUÇÕES 

 

Frase: "Todos os homens nascem livres e iguais; se, depois, decidem 
casar-se, a culpa é deles" – Sophie Löeb  

Técnicos municipais estagiam em Portugal
Dois técnicos do Conselho Municipal da Beira (CMB) deslocam-

se brevemente à Portugal onde vão receber treinamento nas áreas de Urba-
nização e Informática. A informação foi avançada pelo Presidente do 
CMB, Daviz Simango, que indicou que a ida à Portugal dos dois técnicos 
insere-se no quadro das realações de cooperação recentemente alcançadas 
com a autarquia de Leiria, que vai suportar todas as despesas inerentes. 
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Soluções Empresariais e Particulares 
O maior Internet C@fé da Beira 

Agora com preços mais baixos da cidade 
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investimento (nacional e estrangei-
ro), principalmente nos sectores A-
gro-Industrial, Turismo  cinegético,

Com treze distritos, a pro-
víncia de Sofala dispõem de várias 
oportunidades e potencialidades  de 

Recursos Minerais e Florestais, 
Pescas, Transporte, Serviços e ou-
tros.■  

Que foi o primeiro Presidente da Renamo 

Morreu Mãe de André Matade Matsangaissa 
Por: Jackson NDIRIPO 

 

A mãe do homem que foi o 
primeiro presidente da Resistência 
Nacional Mocambiçana (RENA-
MO), o comandante André Matade 
Matsangaissa, faleceu no domingo 
as 14 horas vitima de doença na 
sua residência no distrito de Mani-
ca, província do mesmo nome. 

 

O Autarca soube de fonte 
bem informada na direcção do Par-
tido Renamo, que o funeral da sen-
hora Chinene Chinandawa Matsan-
gaissa realiza-se hoje no distrito de 
Manica perante familiares, destaca-
dos quadros da Renamo, incluindo 
o seu líder Afonso Macacho Mar-
ceta Dhlakama. 

 

O presidente da Renamo 
escalou ontem a cidade portuária 
da Beira, a caminho da província 
de Manica, na companhia do seu 
secretário geral, o general na reser-
va Ossufo Momad, que é igualmen-
te deputado da Assembleia da Re-
pública pela bancada da Renamo-
União Eleitoral. 

 

Afonso Dhlakama e a sua 
comitiva seguiram da Beira, numa 
coluna composta por quadros se-
niores da "perdiz", incluindo o pre-
sidente do Conselho Municipal da 
Beira, Engenheiro Daviz Mbe-
po Simango. que igualmente foi to-
mar parte nas  cerimónias  fúnebres  

da mãe daquele que hoje é tido co-
mo um dos idolos da antiga guerri-
lha que combateu por via armada o 
regime da Frelimo durante 16 anos 
a busca da Democracia em Mo-
çambique. 

Refira-se que o Município 
da Beira, suspendeu parte do pro-
grama que estava marcado para ho-
je no âmbito das comemorações do 
Dia 20 de Agosto por causa do fu-
neral da mãe de André Matsangais-
sa. 
 Chinene Chinandawa Ma-
tsangaissa já era de idade avançada. 
Ainda lembramo-nos da última vez 
que estivemos com ela em sua ca-
sa, a cerca de um ano e meio; já na 
altura apresentava sinais de dificul-

dades para se movimentar sozinha, 
apesar de nesse dia não ter precisa-
do de ajuda. 
 Da conversa que estabele-
cemos com ela, em língua local, 
Chinene Chinandawa Matsangaissa
mostrava-se satisfeita com os resul-
tados da guerra que praticamente 
foi iniciada pelo seu filho, que o 
considerou uma pessoa bastante de-
terminada naquilo que lhe ocorria 
na cabeça. 
 Contou que desde sempre 
beneficiou da protecção da cúpula 
da Renamo, pelo que não surpreen-
de a participação do respectivo lí-
der, Afonso Dhlakama, e de outros 
quadros séniores do partido no seu 
funeral.■ 

Mulheres grávidas expulsas do 
emprego em Manica 

Por: Alexandre MARCELINO 
Chimoio – Pelo menos 

duas mulheres trabalhadoras de-
nunciaram terem sido expulsas dos 
respectivos postos de emprego na 
cidade de Chimoio, alegadamente 
por terem contraído gravidez.  

Segundo elas, os patrões te-
rão decidido pela sua expulsão da-
do que o estado de gravidez em que 
se apresentavam reduz naturalmen-
 

te a capacidade laboral de qualquer 
mulher no mundo. 
 A denúncia foi apresentada 
durante um encontro havido sema-
na passada na capital provincial de 
Manica, Chimoio, no qual partici-
param 18 mulheres trabalhadoras 
em representação de três sindicatos 
filiados a CONSILMO, nomeada-
mente Sinticim, Sintihots e Sintrat. 

A luz  da  Lei  do  Trabalho
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 cheio de gente manipulada, cor-

rupta e principais responsáveis pela 
fragilidade do sistema de defesa 
dos trabalhadores moçambicanos, o 
que origina muitas violações labo-
rais. 

Mais caricato, é que mesmo 
os inspectores do trabalho também 
não tem merecido nota positiva, 
havendo casos em que estes che-
gam a confundir-se com assessores 
das entidades empregadoras. 

O encontro de Chimoio 
destinava-se a fazer uma reflexão 
sobre o nível de observância dos 
direitos da mulher no local de tra-
balho, sobretudo por parte das enti-
dades empregadoras, para além de 
passar em revista a relação entre os 
patrões e os trabalhadores infecta-
dos pelo HIV Sida. 

Manuel Cipriano, coorde-
nador da CONSILMO em Manica, 
defeneu a importância do encontro 
afirmando que esse tipo de eventos 
ajuda a mulher trabalhadora a con-
hecer os seus direitos por forma a 
saber agir assim que ocorrerem ac-
tos de violaçao no local de traba-
lho. 

Por outro lado, a fonte la-
mentou a falta de coragem por 
parte das vítimas em denunciar i-
mediatamente situações de viola-
ção dos seus direitos. Segundo afir-
mou, esse tipo de denúncias nor-
malmente chegam ao conhecimen-
to dos sindicatos depois de assumi-
rem proporcões graves, ou seja, tar-
diamente, o que tem dificultado a 
intervenção possível no sentido de 
prevenir ou corrigir. 

Contudo, comprometeu-se 
a trabalhar no sentido de averiguar 
e esclarecer pelo menos estes dois 
casos. O que evitou fazer é adiantar 
prazos, alegadamente devido a sua 
complexidade uma vez que um dos 
casos já se encontra nas mãos das 
entidades da justiça.■ 

 

de Moçambique, a confirmar-se, as 
entidades patronais em causa incor-
rem a procedimentos legais graves, 
que podem incluir indemnizações e 
outro tipo de sansões graves. A Lei 
estabelece direitos especiais que 
protegem a mulher durante a gravi-
dez (ela fica isenta de exercer tra-
balhos pesados) e após o parto fixa 
uma licença que lhe permite o re-
pouso. 
 As duas mulheres evitaram 
abordar em público o nome das 
empresas e respectivos patrões em 
causa, alegadamente por temerem 
atropelos do ponto de vista legal e 
eventuais represálias. 

Uma das vítimas sustentou 
ter encetado deligências junto as 
autoridades judiciais de Manica pa-
ra a reposição dos seus direitos vio-
lados, mas até ao momento em na-
da valeu mesmo tendo dito que a 
decisão do tribunal recaiu a seu fa-
vor. É que, inconformada, a outra 
parte recorreu da decisão do tribu-
nal, e pelo estado de funcionamen-
to da máquina judicial moçambica-
na, é praticamente impensável a-
creditar que o seu caso seja revisto 
tão já. 

As duas denunciantes criti-
caram o papel dos sindicatos, con-
siderando   que  estes  órgaos  estão

Jovem de 18 anos de idade viola 
menor de 5 anos em Maputo 
Por: Jackson NDIRIPO 

 

Um jovem de 18 anos de i-
dade e que se encontra fugitivo vio-
lou sexualmente uma menor de 5 
anos de idade no Bairro Hulene, 
em Maputo. 

 

O referido jovem, identifi-
cado por Netinho Francisco 
Guiambo, sumiu da circulação na-
quela zona depois de ter si-
do supreendido a tentar manter re-
lações sexuais com a menina, que 
por sinal é filha de um casal on-
de Netinho Guiambo prestava al-
guns serviços dos negócios que o 
casal desenvolve em Hulene. 
Para além de ter causado um 
choque aos pais da miúda que, 
por questões de moral preferimos 
não identifica-la, o facto registado 
há dias causou igualmente uma re-
volta aos vizinhos e outros traun-
sentes que tomaram conhecimento 
da ocorrência e trataram de imedia-
to de cercar a casa do aludido vio-
lador eventualmente para fazer a 
justiça pelas suas própria mãos. 

 

Foi nesta movimentação 
que Netinho Guiambo, que tinha 
conseguido escapar refugiando-se 
em casa, conseguiu fugir sem que a 
multidão se apercebesse. 

 

O Autarca soube de fontes 
ligadas a família que a miuda não 
sofreu grandes traumas mas teve 
que ser observada por médicos no 
Hospital Central de Maputo, apesar 
de ter havido indicações que Netin-
ho Guiambo não chegou de conse-
guir fazer penetrar o seu pénis na 
virgem menina de cinco anos de i-
dade. 

 

Apurámos também que o 
facto deu-se em plena luz do dia, 
num dos cantos da casa onde se su-
põem que a miuda estivesse a brin-
car na presença do referi do empre-
gado que se encontra a monte.  

 

A Lei Penal em vigor pro-
tege de forma especial a menores 
de doze anos de idade e preconiza 
uma penalização até 12 anos de ca-
deia a quem praticar um crime des-
sa natureza.■ 
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Casa Militar e Comando Geral da PRM 
com novos dirigentes desde ontem 

O Presidente da República, 
Armando Guebuza, exonerou on-
tem, segunda-feira, através de des-
pachos presidenciais separados, o 
Comandante Geral da Polícia, Mi-
guel dos Santos, e o Chefe da Casa 
Militar, Uatequele Panguene. 

Noutros despachos também 
separados, chefe de Estado nomeou 
ainda ontem Jorge Gume para Che-
fe da Casa Militar e Custódio Pinto 
para comandante geral da polícia. 

Essas mexidas de vulto ao 
nível das duas corporaçoes respon-
sáveis pela segurança pública e do 
chefe de Estado ocorrem numa al-
tura em que o índice de criminali-
dade tende a crescer no país, parti-
cularmente na cidade de Maputo. 

Falando na cerimónia de to-
mada de posse dos novos quadros, 
ontem, em Maputo, o Presidente da 
República afirmou que as Forças 
de Defesa e Segurança têm um pa-
pel  preponderante  na  materializa- 

ção da Agenda Nacional de Com-
bate a Pobreza. 

Armando Guebuza referiu 
igualmente que as Forças de Defe-
sa e Segurança devem continuar a 
remover todos os obstáculos ao de-
senvolvimento com particular inci-
dência ao crime, garantindo assim a 
paz social aos cidadãos por forma 
que estes possam dedicar-se ao 
combate à pobreza através do in-
cremento da produção. 

O novo Comandante Geral 
da PRM, Custódio Pinto,  prometeu

trabalhar até garantir a segurança e
tranquilidade dos cidadãos. 

Devido a aparente inope-
rância da PRM no combate a crimi-
nalidade, desde algum tempo que 
se antevia a queda de Miguel dos 
Santos, enquanto que do lado de 
Uatequele Panguene terá precipita-
do a sua exoneração o recente es-
cândalo protagonizado por “seus” 
elementos implicados na morte de 
um jovem em Maputo que após en-
volver-se num acidente de viação 
tentou pôr-se em fuga.■ 

Bento Venâncio vence prémio Siba Siba
O jornalista moçambicano Bento Venâncio venceu o prémio de jorna-

lismo económico e financeiro, António Siba Siba Macucucuá, edição 2006; 
no meio de quatro candidaturas previamente aprovadas para  este concurso. O 
concurso surge em homenagem ao falecido economista moçambicano, Antó-
nio Siba Siba Macuacuá, assassinado há cinco anos, na sede do Banco Austral 
em Maputo. A iniciativa é promovida pela Associação Moçambicana de 
Bancos em parceria com o Sindicato Nacional de Jornalistas. O vencedor 
do concurso, Bento Venâncio, vai receber uma quantia equivalente a cinquen-
ta mil Meticais da Nova Família.■ 

Estão Abertas Inscrições para o Semestre Zero/ Propedêutico na 
ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 

 

Disciplinas do Semestre zero/ propedêutico: 
* História Económica e Social * Noções de Economia e Gestão * Noções de Direito * Matemática * Técnicas de Expressão 

Início das aulas: 15 de Agosto. Duração do curso: 5 meses, com um período laboral e pós laboral 

O aproveitamento positivo nas cadeiras do semestre zero dá acesso a um dos cursos leccionados na ESEG abaixo indicados: 
* Direito * Economia * Administração e Gestão de Empresas  * Gestão Turística 

Docentes qualificados 
Estamos em 4 cidades do país, nomeadamente Maputo, Beira, Chimoio e Tete 

Inscrições: de 3 de Julho a 12 de Agosto 
Condições de ingresso: Certificado da 12ª classe ou equivalente, BI ou Passaporte/ Dire e 2 fotografias tipo passe 
- Maputo: Av. Zedequias Manganhela nº 309, 3º e 4º andar. Contacto Sra. Marcelina ou Sra. Tânia – 843995640 

- Beira: Av. Eduardo Mondlane nº 1067, Prédio Avenida. Contacto: Dr. Eduardo Elias – 824695530 
- Chimoio: Rua Pigivit nº 593. Contacto Dra. Eunice Chichava – 824900840 

- Tete: Av. Keneth Kaunda nº 187. Contacto – 823176600 ou 826150490 
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