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DIA 14 DE ABRIL

Sonho da juventude 
tornou-se realidade
O Plano Nacional de Desenvolvimento definido pelo Executivo ajudou na dinamização dos negócios 
e inclusão de projectos de incidência juvenil nos mais variados segmentos da economia nacional [6-9]

Eles estão nas esquinas de rua. 
Ocupam passeios ou fecham-se 
em pequenos laboratórios impro-
visados. Mostram uma atenção 
redobrada, própria de quem pre-
cisa garantir que eficiência com-
bine com produtividade, pois têm 
nestas ferramentas condições para 
maximizar o lucro e responder à 
procura que é cada vez maior.
A reparação de telemóveis aos pou-
cos familiarizou-se com os uten-
tes de aparelhos celulares. Não 

havendo muito que escolher, pois a 
compra de um telefone novo vezes 
sem conta chega a superar os 250 
mil kwanzas, o caminho alterna-
tivo foi, para outros tantos, reparar 
o que avariou. Mudança de visores 
partidos e substituição de placas 
são frequentes. E do tradicional 
mercado dos Congolenses, hoje, 
a actividade está generalizada se 
não mesmo em todas as “praças” 
de rua, aí onde há movimento de 
vendedores e compradores. [20]

REPORTAGEM

Reparação de telefones é negócio de lucros

EXECUTIVO

Salários
reajustados
Um conjunto de decretos presi-
denciais que reajustam o salá-
rio da função pública, bem como 
o salário mínimo nacional garan-
tido único e o salário mínimo por 
grandes agrupamentos económi-
cos foram aprovados quarta-feira 
pelo Conselho de Ministros.

O comunicado da reunião, 
orientada pelo Presidente da Repú-
blica, José Eduardo dos Santos, 
indica que os documentos reajus-
tam igualmente as pensões da 
protecção social obrigatória, para 
melhorar o nível de rendimento 
dos servidores públicos e dos tra-
balhadores, além de aumentar o 
poder de compra dos cidadãos.

Os diplomas estão enquadra-
dos na política do Executivo de 
incremento gradual do salário da 
função pública com base na dife-
renciação positiva. [4]

HORA DAS COMPRAS

Água 
de mesa
acessível [14]

Preços 
relativos
Economista e docente universitá-
rio traz esta semana no seu espaço 
a temática sobre os factores que 
afectam os preços no mercado.  [12]
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