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Moçambique tem condições
climatéricas e naturais para
desenvolver aquacultura
Rádio Índico promove patriotísmo
O Secretário do Comité Central para Mobilização e Propaganda, Caifadine
Manasse, convida a juventude, em particular e a sociedade moçambicana em
geral, a se encontrar na Rádio Índico, por ser um canal que se dedica na promoção
de conteúdos patrióticos, com temas sobre política, saúde, educação, desporto e
entertenimento. Manasse que recentemente visitou aquele órgão de comunicação
social, para se inteirar do grau do seu funcionamento, encorajou a direção e aos
profissionais deste jovem canal radiofónico, a continuar neste alinhamento por
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forma a garantir que seja cada vez mais ouvida e se tornar uma das maiores
referências no país, respondendo o princípio de rigor e profissionalismo.

Ficha Técnica
Director: Caifadine Manasse

Nota Editorial
Brigadas Centrais galvanizam acção do Partido

Sob direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente
da FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve
lugar, no dia 08 de Novembro de 2017, na Sede Nacional da
FRELIMO, a 3a Sessão Ordinária da Comissão Política, para
analisar a actual situação política, económica e social do país
e do mundo.
A Comissão Política saúda o povo moçambicano pelo seu
engajamento na tarefa de aumento da produção e da
produtividade, em todas áreas, principalmente na agricultura.
A Comissão Política encoraja a reestruturação das Brigadas
Centrais de assistência aos órgãos de base com o objectivo de
galvanizar a acção da FRELIMO, para a concretização dos seus
objectivos.
A Comissão Política saúda o bom decurso do Seminário de
Integração dos Membros do Comité Central, eleitos no 11º
Congresso, que decorreu de 27 a 29 de Outubro de 2017, na
Cidade de Nampula, e reconhece que o sucesso alcançado
foi fruto da qualidade de orientação do Camarada Presidente
FILIPE JACINTO NYUSI, o que fez com que os militantes,
simpatizantes e a população de Nampula, assumissem o
evento como seu.
A Comissão Política saúda a Provincia de Nampula, pela
inauguração, da fábrica de processamento de milho, pelo
Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI,uma unidade
fabril de referência que, vem responder ao desafio, de se
aumentar a produção e a produtividade assente num modelo
de crescimento sustentável e inclusivo.
A Comissão Política saúda ainda a realização do Fórum de
Consulta sobre terras, que visa adequar a legislação sobre a
terra ao contexto actual do país, conferindo maior segurança a
posse de terra pelas comunidades e atraindo mais investimento
em prol do desenvolvimento sustentável do país. A Comissão
Política considera a terra como principal recurso e conquista
dos moçambicanos, e recomenda que a reflexão em curso,
tenha sempre presente esta realidade, dentro do princípio
constitucional de que a terra é propriedade do Estado.
Num outro desenvolvimento, a Comissão Política atribuiu
especial significado ao encontro de cortesia, que o Secretário
Geral da FRELIMO manteve com representantes dos partidos
extraparlamentares, e considera que esta prática deve
persistir e se estender a outros actores, porque é salutar para a
convivência pacífica e representa a materialização do princípio
defendido pelo Camarada Presidente, FILIPE JACINTO NYUSI,
de que as boas ideias não têm cores partidárias.
A Comissão Política exalta e saúda, o trabalho desenvolvido
pelas Forças de Defesa e segurança, no garante da liberdade
de circulação, protecção de pessoas e bens e na manutenção
da Paz, soberania e tranquilidade pública.
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Moçambique
projecta produzir
um milhão de
toneladas de
peixe

O

Chefe do Estado, Filipe Jacinto
Nyusi, defende que não obstante
ser uma realidade bastante nova
no país, Moçambique tem condições
climatéricas e naturais para o desenvolvimento
da
aquacultura,
permitindo
suprir
as
necessidades em pescado, que são cada vez
mais crescentes.
O Presidnte Filipe Jacinto Nyusi, que falava
recentemente no acto da inauguração
do Centro de Pesquisa em Aquacultur, na
localidade de Mapapa, distrito de Chókwè,
província de Gaza, disse que a infra-estrutura
vai dedicar-se à pesquisa e multiplicação
de reprodutores geneticamente melhorados e
alevinos nativos de Moçambique, contribuindo
para a disponibilização da tilápia no mercado
nacional.
Segundo o Chefe do Estado, com este
empreendimento,
Moçambique
projecta
produzir um milhão de toneladas de peixe
por ano na exploração do potencial de
aquacultura existente à escala nacional, que

se situa actualmente em 7592 hectares para
tanques de terra, 32124 para gaiolas, e
2591 hectares para a produção em algas
marinhas.
De acordo Flipe Jacinto Nyusi, esta produção
pode igualmente suprir o défice de consumo
do pescado que se regista no país, que é
de 13 quilos por habitante, contra os 18
a 20 recomendados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). “É neste contexto
que olhamos para a aquacultura como uma
opção acertada nas aspirações nacionais,
ao que se adiciona também o facto de,
actualmente, este subsector representar
um terço do abastecimento mundial do
pescado, sendo igualmente uma solução
para diversificar a economia”, sublinhou o
Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
O Presidente da República disse estar ciente
dos desafios que Governo tem, mas garante
desdobrar esforços na busca de soluções com
vista ao aproveitamento pleno do potencial
para o desenvolvimento da aquacultura em
Moçambique.
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Roque Silva
acompanha
funcionamento
do Partido em
Nampula

O

Secretário Geral da FRELIMO Rock Silva
Samuel, escalou enttre os dias 8 a 11
de Novembro corrente, a província
de Nampula com o objectivo de
compreender as dinâmicas econômicas, sociais e
política da deste ponto do país, tendo em vista os
desfios eleitorais que se aproximam e acompanhar
as acções dos órgãos na criação do bem estar
para a população rumo ao desenvolvimento do
País.
Em Nampula, Rock Silva disse ter ouvido aquilo
que são pontos de vistas dos nossos membros
e militantes em relação ao que pode ser feito
para tornar o Partido cada vez mais actuante,
queremos um partido que esteja em melhores
condições para responder aquilo que são os
grandes desafios que nos são impostos pela
conjuntura econômica internacional com reflexo
no nosso País.”
O Secretário Geral da FRELIMO acrescentou
que a a FRELIMO é orientada a prestar atenção
àquilo que tem a ver com a vida social dos
moçambicanos porque segundo referiu dificilmente
conseguiremos definir políticas coerentes para
a a resposta necessária face as exigências do
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povo, daí que esta visita é uma oportunidade
para dialogar com a população.
Questionado sobre a existência ou não de
candidatos as eleições intercalares de 24 de
Janeiro de 2018, Roque Silva, referiu que ainda
não há candidatos pois a sua organização
segue mecanismos democráticos internos, e que
em devido momento será anunciado.
Sobre o Município de Nampula, Samuel sublinhou
que é um cenário de muita tristeza e que a morte
do edil, chocou a todos os moçambicanos e
a outras sensibilidades. “Mas acreditamos que
os munícipes de nampula estão a refazer-se
desta tragédia e estão na expectativa de
compreender ate que ponto os autores deste
macabro crime serão identificados e julgados.”
sublinhou
Num outro desenvolvimento exortou aos
moçambicanos para que compreendam que
as armas devem estar com as forças de defesa
e segurança e não podem estar nas mãos de
qualquer individuo e vincou a necessidade de
todos manterem-se vigilantes e denunciar todo
e qualquer acto que ponha em causa a ordem,
segurança e tranquilidade publicas.
Para alem da cidade de Nampula, Roque Silva
Samuel irá trabalhar nos distritos de NacalaPorto e Erati.

FRELIMO
preparada para
os próximos
desafios
eleitorias em Tete

A

FRELIMO a nível da província central
de Tete está já a preparar as eleições
autárquicas e gerais que terão lugar em
2018 e 2019, respectivamente, com o
intuito claro de vencer.
Segundo
o
Secretário
Provincial
para
Mobilização e Propaganda, Organizações
Sociais da FRELIMO, em Tete, Domingos Macajo,
o Partido está a preparar-se para a sua
participação nas quintas eleições autárquicas
‘para ganhar, porque o povo continuará a votar
nesta formação política e o seu candidato’.
“A Frelimo é como uma equipa de futebol que
vai defrontar o seu adversário para ganhar.
Nós estamos já a preparar estas eleições, quer
do próximo ano, quer as gerais de 2019”, disse
Macanj.
Macajo explicou ainda que a FRELIMO iniciou
os preparativos para os escrutínios, fazendo a
divulgação das decisões do 11º Congresso do
partido, que se realizou entre finais de Setembro

e Outubro último, em Maputo. “A meta é
de alcançarmos a vitória para o nosso
glorioso partido Frelimo, o nosso candidato
presidencial camarada Filipe Jacinto Nyusi
e os nossos candidatos nas autarquias da
nossa província”, afirmou.
De acordo com Domingos Macanjo, diferentes
brigadas estão espalhadas pelos distritos da
província de Tete, com o propósito de, a nível
de base, divulgar as decisões da magna
reunião da FRELIMO.
Além da divulgação das decisões do
Congresso, as brigadas acompanham in
loco as actividades partidárias dos órgãos
de base em todos os distritos da província.
Disse que na implementação das actividades
estão envolvidos 142 camaradas divididos
por 15 brigadas provinciais, que desceram
ao terreno para preparar a base para os
pleitos eleitorais que se aproximam.
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Gaza divulga
decisões do 11º
Congresso nas
bases

N

o âmbito de divulgação das
decisões do 11º Congresso da
FRELIMO, os órgãos do Partido nos
Distritos de Chongoene, Limpopo,
Chókwè, Guijá, Chicualacuala, Mapai
e Massangena realizaram reuniões com
os órgãos na base bem como reuniões
populares,
onde
deixam
também
mensagem da paz, combate a pobreza e
promoção do desenvolvimento do nosso
país.
Por seu turno, Rodrigo Cristiano Mondlane,
1º Secretário do Comité Distrital de
Chongoene, dirigiu uma reunião aos
membros
da
Assembleia
Provincial
residentes, Secretariados Distritais das
Organizações Sociais, 1ºs Secretários
dos Comités de Zonas e Círculos, Chefes
dos Postos Administrativos, que visava
comunicar e mobilizar os militantes sobre
vinda à nossa Província, no próximo
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dia 09 de Novembro do presente ano,
do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI,
Presidente da FRELIMO e Presidente
da
República
de
Moçambique
para inaugurar os empreendimentos
económicos, em particular, a estação
de bombagem de Magula localizada
no Distrito de Chongoene.
Ainda em Gaza, segundo o Secretário
Provincial da Mobilização, Propaganda
e Organizações Sociais, Ramal Mussagy,
a FRELIMO continua a promover marchas
de apoio ao FILIPE JACINTO NYUSI,
Presidente da FRELIMO e Presidente
da República de Moçambique, pelos
esforços que tem empreendido para a
manutenção da paz no país com maior
destaque para o contacto directo com
o líder da Renamo. As marchas contam
co a participação das organizações
da sociedade civil, tendo já envolvido
pouco mais 50 mil pessoas.

Niassa engajada
no cumprimento
do plano de
100 dias após
11ºCongresso

O

Partido FRELIMO no Niassa adoptou
um plano concreto de actividades a
serem realizadas nos 100 dias após
a realização do XI Congresso, que
teve lugar em Setembro e Outubro últimos, na
Cidade da Matola, Província de Maputo. Tratase de um plano que aprimora a divulgação das
decisões do XI Congresso, assistência às bases,
angariação de mais membros, criação de mais
células, angariação de mais fundos para a
sustentabilidade do Partido, palestras, debates
e acompanhamento das assembleias provincial
e municipais em preparação das eleições gerais
e autárquicas de 2018 e 2019, respectivamente.
O Secretariado do Comité Provincial da
Frelimo que efectua desde o passado dia 19
de Outubro, um acompanhamento cerrado ao
funcionamento dos comités de círculos e células
nos distritos, apurou a existência de fragilidades
na interpretação e implementação dos principais
instrumentos que regulam o funcionamento dos
órgãos da Frelimo. Foi apurado com tanta

preocupação a existência de muitos membros
de células e círculos que não possuem cartões
de membro e a insuficiência de bandeiras
para a identificação das sedes.
Na visita efectuada aos círculos dos distritos
de Mecanhelas, Ngaúma, Sanga, Mandimba e
Cuamba, foi detectada a existência de líderes
comunitários que fragilizam o funcionamento
dos órgãos do Partido.
Iasalde Ussene, desencorajou aos líderes
comunitários e religiosos que se envolvem
em manobras a favor da oposição, tendo
apelado o reforço da vigilância a todos
niveis. Na mesma senda, o Primeiro Secretário
divulgou as principais decisões do XI
Congresso. A eleição por unanimidade de
Filipe Jacinto Nyusi para a presidência do
Partido e a sua indicação para candidato
da Frelimo às próximas eleições, mereceu
uma saudação efusiva das comunidades
daqueles distritos. Ussene fez saber que o 11º
Congresso decidiu igualmente, a instituição de
comités de localidade e o combate rigoroso
a corrupção.
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Primeira Dama
visita Estados
Unidos

M

oçambique poderá expandir brevemente
para as zonas rurais o serviço de
diagnóstico e despiste dos cancros da
mama e do colo do útero, diabetes, malária
e doenças infantis, com recurso ao equipamento
angariado pelo Gabinete da Esposa do Presidente
da República, Isaura Nyusi, no quadro de uma
parceria com a firma norte-americana KPI Healthcare
Solutions.
Trata-se de dois aparelhos de diagnóstico ultrasom e 500 unidades portáteis de exames de grande
precisão, que podem ser usados para detectar
doenças no organismo humano, a tempo de despistálas, o que poderá evitar a morte de pessoas por
causas evitáveis.Depois de recentemente ter sido
anunciada a oferta, o equipamento será formalmente
entregue hoje à Primeira-dama, Isaura Nyusi, que se
encontra de visita aos Estados Unidos, e que ontem
esteve na sede da empresa fornecedora, onde
reuniu-se com os seus responsáveis.
Uma das preocupações de Isaura Nyusi nestes
contactos era obter garantias sobre as vantagens
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que o país terá com o uso deste equipamento e
assegurar-se de que o mesmo terá a necessária
assistência técnica visando a sua longevidade.
Estreitar parcerias e buscar soluções para as
doenças que afectam principalmente as mulheres
e crianças em Moçambique é o principal
objectivo da deslocação de Isaura Nyusi aos
Estados Unidos, onde se encontra desde o último
domingo. Para já, a Primeira-dama acredita que
com o novo equipamento disponível, Moçambique
vai acelerar o passo na redução da mortalidade
infantil e das complicações cancerígenas
Durante o encontro, a Primeira-dama recebeu
garantias de que esta companhia, que
representa diversas marcas de equipamentos de
saúde, também poderá ajudar na concepção e
construção de infra-estruturas apropriadas para
este tipo de máquinas, bem como a adaptação
das já existentes para permitir a instalação dos
novos equipamentos.
Faz parte também dos objectivos do gabinete
da Primeira-dama o estabelecimento de uma
parceria mais sólida com esta companhia,
que se mostra disponível a transmitir a sua
experiência de mais de 20 anos no fornecimento
de equipamentos a mais de 12 países em todo
o mundo.

A FRELIMO saúda o povo moçambicano pelo seu engajamento na tarefa de aumento da produção e da
produtividade, em todas áreas, principalmente na agricultura.
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