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“
Não podemos ter a paz condicionada em 
Moçambique e continuar a alimentar clima 
de tensão político-militar. Há que se criar 
mecanismo sustententável para uma paz 

efectiva e duradoira, onde os cidadãos possam 
exercer suas acitidades sem ameaças de guerra 
e impedidos de circular livremente”.  
Esta posição é defendida pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, à propósito dos 
últimos pronunciamentos do líder da Renamo que, 
unilateralmente, decretou tregua de dois meses, 
nas suas ofensivas militares que têm resultado na 
desestabilização do país.
Segundo o Chefe do Estado, a posição do líder 
da Renamo abre novas perspectivas para que o 
processo do diálogo em curso entre o Governo 
e este movimento político-militar,  ganhe outros 
contornos rumo ao restabelecimento da paz 
efectiva em Moçambique.
“Tenho estado a conversar com o líder da Renamo 
e pelo que percebo no seu discurso directo, 

ele começa a perceber que, de facto os 
moçambicanos precisam de viver num ambiente 
de paz, tranquilidade e de harmonia social”, 
disse o Chefe do Estado.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi encoraja 
aos moçambicanos a acreditarem que os 
contactos telefónicos que mantém com o líder 
da Renamo terão resultados satisfatórios e, ao 
mesmo tempo, estes demonstram que é possível 
devolver confi ança aos cidadãos, através do 
diálogo. 
“O interesse do Governo e dos moçambicanos 
é o restabelecimento imediato da paz, para 
que o país continue a registar progressos rumo 
ao desenvolvimento.”, sublinhou.
Aliás, o Presidente Filipe Nyusi vincou que não 
se pode culpar apenas as calminades naturais, 
tais como a seca prolongada, chuvas intensas 
e ventos fortes, que fustigam algumas regiões 
do país nos últimos tempos, como principais 
causas da crise económica, mas também a 
situação político-militar.
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Governo vai continuar a privilegiar 
o diálogo na busca de uma 
paz efectiva e duradoira em 
Moçambique e que o momento 

político que o país atravessa requer união 
de todos para o alcance deste bem comum.
O pronunciamento é do Presidente da 
República,  Filipe Jacinto Nyusi, que falava 
à propósito do contacto telefónico que 
manteve recentemente com o líder da 
Renamo, no quadro processo do diálogo 
em curso, visando encontrar soluções 
pacífi cas para a paz em Moçambique.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi apelou 
para que todos os moçambicanos se unam 
no processo da busca da paz, dando 
garantias de que os dois (o Chefe do 
Estado e o líder da Renamo) vão continuar 
a dialogar, tal como vem a acontecer.

“Neste momento estamos a procurar o 
bem para todos os moçambicanos e este 
não é o momento de procurar culpados 
pela instabilidade político-militar que o 
país atravessa. O que estamos a fazer 
agora é encontrar soluções para os 
moçambicanos ”, sublinhou o Presidente 
Filipe Nyusi. 
O Chefe do Estado vincou que sempre 
investe mais tempo a procura da paz, 
tal como muitos moçambicanos. Daí que 
conseguiu falar com o líder da Renamo, 
sendo que este tipo de contacto devem 
ser explorados ao máximo.
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Partido FRELIMO procedeu 
recentemente a entrega simbólica 
de donativo ao Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC), em 

Maputo, destinado para as vítimas da tragédia 
de Caphirinzange, no distrito de Moatize, 
província de Tete.
Trata-se três mil toneladas de feijão manteiga, 
uma tonelada e meia de arroz, igual quantidade 
de açúcar, 900 barras de sabão e 750 litros 
de óleo alimentar. 
O Secretário Geral da FRELIMO, Eliseu Joaquim 
Machava, que dirigiu o acto da entrega 
destes produtos, disse que o gesto resulta da 
contribuição dos militantes do Partido, que 
aderiram ao amplo movimento de solidariedade 
com interesse de apoiar as vítimas da tragédia 
de Caphirinzange, numa prova inequívoca do 
seu sentimento de humanismo.
“Acreditamos que os militantes da FRELIMO e 
os moçambicanos em geral vão continuar a 
trabalhar demonstrando o seu alto sentido 
de responsabilidade no que se refere a 

solidariedade humana e que já provaram 
que, com o pouco que têm são capazes de 
partilhar com quem mais necessita de ajuda”, 
salientou Eliseu Machava.
Segundo o Secretário Geral da FRELIMO, 
este movimento de solidariedade está a 
acontecer também ao nível dos outros órgãos 
do Partido, não olhando apenas para as 
vítimas do incidente de Caphirinzange, mas 
do mesmo modo, para aqueles compatriotas 
atingidos pelas calamidades, tais como a 
seca, cheias e ventos fortes, que nos últimos 
tempos têm abalado algumas regiões de 
Moçambique.
Por seu turno, o Director Nacional adjunto 
do INGC, Casimiro Abreu, disse que o 
número de óbitos resultante da tragédia 
de Caphirinzanze neste momento é de 104 
e o Governo continua a envidar esforços 
para minorar o sofrimento das vítimas e 
dos seus familiares, através de uma acção 
coordenada com entidades que manifestam 
o seu sentimento de solidariedade humana.
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Organização da Juventude 
Moçambicana, OJM, desdobrou-se em 
todas as províncias do país durante o 
período da quadra festiva, em campanha 

de sensibilização de automobilistas sobre a 
segurança rodoviária, uma iniciativa que teve em 
vista reduzir o índice de acidentes nas estradas. 
Trata-se de uma iniciativa coordenada entre a 
OJM e a Polícia da República de Moçambique, 
num trabalho baseado nas fronteiras com os 
países vizinhos e nos terminais interprovinciais de 
transportadores rodoviários.
O Secrtetário Geral da OJM, Mety Gondola, 
disse que a sinistralidade nas estradas do país 
sempre constituiu preocupação por parte da 
agremiação, sobretudo pelo facto de maior 
número de casos ocorrer no período da quadra 
festiva. “Vamos continuar com esta iniciativa, não 
apenas no período do natal e do fi m do ano, mas 
também em outros momentos festivos, de âmbito 
nacional”, acrescentou.  

Segundo Mety Gondola, é tarefa da Organização 
que dirige, mobilizar os jovens a tomarem iniciativas 
inovadoras, como é o caso desta campanha, que, 
tal como referiu, pode servir de plataforma para 
desenvolvimento sócio-económico. Disse estar 
orgulhoso pelo facto de a juventude estar ciente 
de que só com o trabalho, entrega abnegada e 
humanismo, o país continuará a registar avanços 
rumo ao alcance do objectivo comum de todos, o 
desenvolvimento.
Num outro desenvolvimento, Gondola sublinhou que 
o país precisa de jovens que assumem a liderança 
na procura de soluções face à situações adversas 
que o país enfrenta, caracterizadas pela seca, 
cheias e inundações, entre outras calamidades 
naturais, crise económica para além dos actos 
de desestabilização que se verifi cam em algumas 
regiões de Moçambique, protagonizados pelos 
homens armados da Renamo.
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Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, conferiu 
há dias, posse a Victor 
Pedro Gomes ao cargo 

de Vice-Governador do Banco de 
Moçambique. Nomeou ainda  Armindo 
Daniel Tiago e Amália Alexandre 
Uamusse, para o cargo de Vice-Reitor 
da Universidade Eduardo Mondlane 
e Sónia Maria Ataíde Maciel e 
Marcelino Marta Liphola para Vice-
Reitores da Universidade Lúrio. 
Ainda no uso das competências 
que lhe são conferidas pelo número 
1 do artigo 163 da Constituição 

da República, o Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, 
promulgou e mandou publicar a 
Lei do Áudio Visual e do Cinema. 

Trata-se de um instrumento 
recentemente aprovado pela 
Assembleia da República e 
submetida ao Presidente da 
República para promulgação, 
tendo o Chefe do Estado verificado 
que a mesma não contraria a Lei 
Fundamental.
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Continuar a trabalhar e fi rme para superar as adversidades 
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