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Breves  Breves
SETE pessoas da mesma família
Por
PorHumberto
HumbertoMandlate
Mandlate
perderam a vida na estrada NicoadalaQuelimane, na Zambézia, na sequência
de um acidente de viação ocorrido
cerca das 19.30 horas, no final da
passada semana. No sinistro ficaram
completamente danificados uma
viatura do tipo four by four e um
camião de 10 toneladas. Não são
conhecidas as causas do acidente,
mas testemunhas indicam que parte
das vítimas saía de uma estância
turística local.
DENTRO dos próximos seis meses
Moçambique vai ter um plano de
acção que lhe permitirá aceder aos
recursos financeiros para projectos de
microcréditos de instituições
mundiais. A elaboração do plano é
um dos resultados práticos das
recomendações da Cimeira
Internacional de Microcrédito,
realizada no Canadá, onde o país se
fez representar pelo Ministério da
Planificação e Desenvolvimento.
Numa operação só possível em
capitais do crime, na monumental
cidade do Rio de Janeiro, Brasil,
ladrões que se fizeram passar por
polícias assaltaram um autocarro
transportando turistas, e sob ameaças
roubaram jóias e dinheiro aos
ocupantes, que saíram sãos e salvos.
Só um apanhou um golpe na cabeça,
aparentemente por ter tentado
resistir.

Av. Marien Nguabi 813 R/C
Tele/fax: 21 310358
Cel: 821283830 / 824836610
Maputo-Moçambique

Av. De Moçambique Nº 14
Tel: 21-471137
Cel: 821283830
Benfica-Maputo

A diferença na
qualidade é o nosso
maior desejo.

FACILIDADES
DE PAGAMENTO!
Venha aprender
connosco.

Na Escola de Jornalismo, em Maputo

Alunos “forasteiros” comem
pão que o diabo amassou
A não existência de condições para o seu internamento, a par com a
falta de alimentação, são as queixas que os alunos da Escola de Jornalismo
provenientes das províncias fora de Maputo têm repetidamente
apresentado à Direcção deste estabelecimento de ensino, na capital,
onde anualmente são admitidos cerca de 10 discentes para
frequentarem as aulas em regime de internato.

 (Pág. 2)

Decisão tomada, decisão
cumprida!
-disse o chefe de Estado, na cerimónia de tomada
de posse de dois novos governadores

O Presidente da República, Armando Guebuza, conferiu ontem posse,
em Maputo, a dois novos governadores, nomeadamente Felismino Tocole
e Francisco Meque, para as províncias de Nampula e Inhambane,
respectivamente.

País vai contratar mais
de 10 mil novos quadros

 (Pág. 3)

O Ministério da Educação e Cultura pretende contratar mais de 10 mil
funcionários este ano, e de acordo com o director nacional dos Recursos
Humanos da instituição, Moisés Matavel, tudo está a ser feito a tempo
para se evitarem os constrangimentos usuais em processos deste género.
 (Pág. 4)

Comercial

ASSINATURAS MENSAIS – Singulares: USD 20



Entidades nacionais: USD 30



Entidades Estrangeiras: USD 40
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Alunos “forasteiros” comem pão
que o diabo amassou
A não existência de condições para o seu internamento, a par com a falta de alimentação, são
as queixas que os alunos da Escola de Jornalismo provenientes das províncias fora de Maputo
têm repetidamente apresentado à Direcção deste estabelecimento de ensino, na capital, onde
anualmente são admitidos cerca de 10 discentes para frequentarem as aulas em regime de
internato.
António Murare é um dos
afectados, pois conforme contou
ao Matinal, é originário de Cabo
Delgado, estando a passar por
momentos difíceis desde há três
anos, altura em que ingressou
naquela Escola.
«Os exames de admissão para
ingresso no curso de jornalismo
estão à porta», afirma, adiantando
que «a Escola de Jornalismo tem
estado a enganar os candidatos
das províncias, ao não esclarecer
que caso fiquem aprovados não
terão a possibilidade de estudar
em Maputo, porque o alojamento
previsto não existe, a alimentação
para os internos fica a cargo de
cada estudante».

chegados à capital, foi-lhes informado
que não havia espaço para eles».

Refere ainda que «no ano
passado ficaram aprovados cinco
estudantes das províncias, que até
chegaram a viajar para Maputo,
para iniciarem com as aulas. Só que

Falta de vontade

De acordo com a nossa fonte,
este ano foram aprovados quatro
alunos de fora de Maputo, que
também tiveram a mesma sorte. O
caso mais caricato foi o de um
candidato proveniente de Nampula,
que não tendo familiares em Maputo
optou por contactar uma instituição
religiosa, para tentar resolver o
problema de alimentação e
alojamento.
«Foi-lhe garantida apenas a
alimentação, e mesmo assim a
Direcção da Escola de Jornalismo
não ficou sensibilizada com esta
situação», conta António Murare

O nosso interlocutor diz não
haver vontade por parte da Escola
de Jornalismo, para solucionar o

problema, uma vez que, segundo ele,
há salas da Escola que são alugadas
a empresas e Ministérios, mas os
valores colectados não são usados
para melhorar as condições da
própria Escola. «Existe um centro
social que tem sido adjudicado a
indivíduos que têm planos alheios à
Escola, e a prova disso é que agora
está encerrado».
«A Direcção não mostra sinais
de preocupação com esse facto. Era
suposto que os estudantes internos
passassem as refeições ali»,
declarou.
Murare diz que mau grado este
cenário,«os quadros da Escola de
Jornalismo continuam a receber
dinheiro da Direcção para irem às
províncias fazer um trabalho inútil
e sem validade prática. Penso que o
objectivo dessa operação são
benefícios monetários».
Admiro Gama

Comercial

MULTI-BRINDES:

PAPELARIA E PERFUMARIA
REPARAÇÕES DE CELULARES, COMPUTADORES E SOFTWARES
Metemos lingua portuguesa
AV- Karl Marx
Instalamos programas nos celulares: Antivirus, Radio, Games,
1590 ,
Músicas, Camcoder,MP3, Player,Remote, Themes, Imagens,
CELL:828568150
Callcheater, SMS Guard, SMS Counter e muito mais ...
MAPUTO
Metemos lingua portuguesa nos telemóveis
Recuperamos dados de D.Duro, temos jogos para PC,e todo
tipo de programas para
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Decisão tomada, decisão cumprida!
-disse o chefe de Estado, na cerimónia de tomada de posse
de dois novos governadores
O Presidente da República,Armando Guebuza, conferiu ontem posse, em Maputo, a dois novos
governadores, nomeadamente Felismino Tocole e Francisco Meque, para as províncias de
Nampula e Inhambane, respectivamente.
Tocole substitui no cargo Filipe
Paúnde, eleito para secretário-geral
da Frelimo durante o IX Congresso
deste partido, realizado em
Quelimane, capital da Zambézia,
enquanto Meque vai assumir as rédeas
da província de Inhambane, em
substituição de Lázaro Vicente.
Falando na ocasião, o PR reiterou
a necessidade do cumprimento do

que está emanado, a bem do
desenvolvimento inter-distrital.
Para Guebuza, o principio de
«decisão tomada, decisão cumprida»,
tem que estar bem presente. «É
preciso centrar as acções no distrito,
acelerar e servir o povo, e apostar
no processo de mudança de atitude,
no quadro do combate à pobreza no
país».

Segundo Armando Guebuza,
«temos que combater a pobreza e
acelelar o processo de mudança. A
descentralização é fundamental.Temos
que apostar em todas as inicitivas
capazes de gerar riqueza, fazer com
que os cidadãos possam beneficiar de
tudo o que de bom o nosso país tem».
Enalteceu o desempenho dos
governantes cessantes.
Redacção

Roubo de telemóveis
clama por um travão
Ainda não foi criado em
Moçambique um movimento tendo
em vista travar a onda de roubo de
telemóveis, que já é considerado
praga por muitos citadinos da capital,
auscultados pelo Matinal.
A maior parte dos inquiridos diz
ter já sido vítima de roubo do celular,
uma ou mais vezes. «Nem os
operadores, nem a Polícia ou
associações de defesa do consumidor
manifestaram, até hoje, a sua
preocupação perante este fenómeno,
apresentando sugestões para traválo.
Estima-se que no nosso país sejam

roubados mais de mil celulares por
dia, ainda que seja praticamente
impossível apurar um número
exacto.
Os roubos ocorrem, regra geral,
na via pública, mas há também casos
de pessoas que ficam sem os seus
aparelhos nos transportes colectivos
de passageiros, particularmente os
chapa-100. Os larápios chegam até a
actuar em cultos religiosos, como tem
estado a acontecer na cidade da Beira!
«Já não há confiança. Numa festa
ou na sala de aulas, o telemóvel está
sempre em perigo. Já perdí dois
telefones em menos de um mês.

Agora preferem os de câmara. Mas
qualquer telefone é alvo de roubo.
Não sei o que pode ser feito», diznos
Celso
Manuel,
jovem
estudante.Acrescenta que não raras
vezes os ladrões de telemóveis
posicionam-se nas paragens dos
autocarros e dos “chapa 100”, ou nos
locais de diversão, atacando as suas
vítimas até com recurso a armas
brancas.

Fenómeno mundial
O roubo de telemóveis não é
apenas um probema moçambicano.
Na Holanda, por exemplo, como uma
(Continua Na pág. 4)

Comercial

ESCOLA DE CONDUÇÃO VIAUTO
A melhor na condução, com mais de 30 anos de experiênça
Av: Karl Max

Queres aprender a conduzir com eficiência?
nº 1626 R/C,
Não pense duas vezes, faça inscrição na VIAUTO
Telf: 21309804
FACILIDADE DE PAGAMENTO
MAPUTO
Ligeiros, pesados, serviços públicos, profissionais e reciclagem
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País vai contratar mais
de 10 mil novos quadros
O Ministério da Educação e
Cultura pretende contratar mais de
10 mil funcionários este ano, e de
acordo com o director nacional dos
recursos humanos da instituição,
Moisés Matavel, tudo está a ser feito
a tempo para se evitarem os

constragimentos usuais em processos
deste género.
«As contratações terão a validade
de dois anos, havendo outras acções a
serem desenvolvidas, ligadas à
organização interna. É preciso
divulgarmos atempadamente as vagas,

para que os candidatos possam reunir
os documentos necessários, e dentro
dos nossos departamentos precisamos
de nos organizar melhor, para
receber o expedienete e tramitá-lo»
disse Matavel.
Sónia Judite

Roubo de telemóveis
(Continuado da pág. 3)

das formas de combater o problema
a Polícia holandesa introduziu um
método denominado “bombas de
texto”. O método consiste, assim
que o roubo é reportado, no envio
repetitivo, pela Polícia, em cada três
minutos, de mensagens SMS, serviço
disponível nos sistemas digitais, através
do centro de mensagens do

operador do seu telefone móvel, com
o texto: «Este aparelho foi
roubado, comprá-lo ou vendê-lo é
crime».
O envio das mensagens é feito
usando um sistema informático
desenhado especialmente para a
Polícia. Nos casos em que os ladrões
retiram do aparelho o cartão SIM e
colocam outro, a Polícia, graças ao
IMEI (identidade internacional do
equipamento móvel), consegue
identificar o novo número que está
sendo usado no aparelho, e continua
a enviar o SMS.
Na Inglaterra, além de se ter
adoptado o mesmo método que foi
introduzido na Holanda, o Governo
deste país desencadeou campanhas de
educação nas escolas, e legislou no
sentido
de
criminalizar
a
reprogramação do IMEI. Também
constituíu um registo central de
propriedade, onde os cidadãos podem

registar os dados do seu telefone e
de outros bens.
Já em Cannes, França, a 24 de
Fevereiro de 2004 a “GSM Association” (GSMA) e os principais
fabricantes de celulares, incluindo as
companhias Alcatel, Motorola, NEC,
Nokia, Panasonic, Sagem, Siemens e
Sony Ericsson, anunciaram um acordo
visando a redução drástica do roubo
de celulares no mundo.
O acordo consiste num conjunto
de medidas para consolidar a
identidade
internacional
do
equipamento móvel (IMEI), que é
assegurada por um código universal
com 15 dígitos, que identifica
inequivocamente um equipamento
GSM/DCS/PC na rede. Teoricamente,
não é possível alterar este código no
telefone. O mesmo é utilizado pelas
operadoras, para reconhecer os
telefones na sua ou noutras redes.
Edmundo Chaúque

Comercial

KIRBY SERVICES & CLEANERS
ESPECIALISTAS NA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES,
RESIDÊNCIAS E VIATURAS
 ASPIRAÇÃO
 LAVAGENS A SECO (alcatifas, tapetes, sofás, cadeiras, etc.)
 AROMATIZAÇÃO
 ASSESSORIA NA ÁREA DE LIMPEZA
Estamos na av: 24 de Julho 3039 - 4º andar - flat 1



ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE HIGIENE (Kirby & Kleerzone)
.... Se sofre de: Artrite Cellulite, Dores musculares, Espasmos
musculares, Insónia, ....contacte-nos, poderá beneficiar no seu
banho diário, de:
HIDROMASSAGEM - HIDROTERAPIA - AROMATERAPIA
TRATAMENTO COM OZONO


Cell: 827203490, 828456320, 825248211 - Tel/fax: 21407460
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Game investe fortemente no país
Uma média de 15 a 20 milhões de dólares é quanto foi investido pelo mega Shop
Game, localizado no bairro da Costa do Sol, em Maputo.
A Direcção da loja está encorajada,
apostando em investir no nosso país,
para atingir uma larga carteira de
clientes. Em declarações ao Matinal,
fonte da liderança daquele centro
comercial diz que «existe um stock
alargado, e os preços poderão sofrer

mais reduções. Estamos a controlar
o mercado, há mais compras. Temos
30 por cento de transações. Temos
tido 60 mil transações por mês, as
pessoas estão a aceitar o Game. Muita
gente já não vai a Nelspruit para
comprar o produto lá. Estão a

comprar cá no país, por causa da nossa
garantia».
Game
implantou-se
em
Moçambique há mais de dois anos, e
possui cerca de 80 secções de venda.
EC

Na AR

Comissões reuniram ontem
As comissões especializadas da
Assembleia da República reuniram
ontem com alguns dos membros do
Governo, tendo, no mesmo dia, o
ministro do Turismo, Fernando

Sumbana, sido ouvido pela Comissão
de Actividades Económicas de
Serviço, enquanto a Comissão de
Defesa e Ordem Pública avistou-se
com o Ministro do Interior, José

Pacheco.
No parlamento foram igualmente
ouvidos os Ministros das Finanças,
Manuel Chang, e o da Indústria e
Comércio, António Fernando.

RENOVAÇÕES E NOVAS ASSINATURAS
Informamos aos nossos estimados anunciantes e assinantes que
está em curso o processo da renovação de assinaturas para
2007. Para mais informações contactar o departamento de
administração e publicidade, através dos seguintes números
fixo: 21327919. Telemóveis: 82 3808160 ou 82 5654258, ou
através do nosso e mail : matinal@tvcabo.co.mz
Nº 159

matinal
Subscrição Mensal
Singular USD 20

Entidade Nacional USD 30

Entidade Estrangeira USD 40Ent. Nac
Ent. Est

Singular

O valor pode ser pago em MTn de acordo com o câmbio
do dia.
Fonte: imensis.co.mz
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