
1

Boletim Informativo
N° 618

08 DE MAIO DE 2018

Registo: 07/GABINFO - 2005

Presidente Filipe Nyusi apela ao 
combate a agitação 

A Esposa do Presidente da República, Isaura 
Ferrão Nyusi, efectua de 11 a 14 de Abril de 2018 
uma visita de trabalho à Província de Nampula.
Nesta Província, a Primeira Dama de Moçambique vai 
escalar sucessivamente, a Cidade de Nampula e os distritos 
de Muecate e Mogovolas, onde tem agendados encontros 
com as autoridades comunitárias, mulheres e jovens, 
visitas a locais de interesse sócio-cultural e humanitário.

Na visita à Cidade de Maputo
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Devemos ser vigilantes!
Mais uma vez, o Presidente da República e do nosso 
Partido FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, voltou a apelar 
para que a vigilância seja redobrada, para estancar 
a onda de violência contra pessoas e bens nalgumas 
regiões do país. Este apelo é assumido por todos 
nós, como o reforço da necessidade de estarmos em 
alertas para frustrar qualquer tentativa que venha 
criar obstáculos ao nosso desenvolvimento.

Há quem não se contenta em ver o país a seguir o 
rumo que está a seguir, e se não estivermos atentos 
iremos frustrar todo esforço colectivo para ter um 
Moçambique próspero e uno. A sociedade tem 
estado a colaborar e a estrutura do Partido da 
base ao topo também está vigilante isso faz com 
quem estes focos de violência sejam denunciados e 
enfraquecidos.

Devemos continuar a ser vigilantes, para que os 
esforços do camarada Presidente, do nosso Partido 
e de todos amantes da paz, permita que os níveis 
de produção continuem a registar crescimento; que 
a circulação de pessoas e bens seja segura e que a 
expansão urbana não seja ameaçada por qualquer 
comportamento desviante.

Devemos continuar vigilantes, para saber estar e ser 
com o diferente, mas acima de tudo, para que os 
aspectos que nos unem sejam mais valorizados que 
os que nos separam, como tem dito o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi. Como nação não devemos nos distrair 
devemos ter foco e sobretudo um orgulho nacional, 
aquilo que nos identifica como moçambicanos, aquilo 
que nos orgulha como um povo.

Devemos ser vigilantes para com as infra-estruturas 
erguidas pelo nosso Governo, para que elas sejam de 
todos, sem nenhum tipo de descriminação. Devemos 
assegurar que todos gozam dos mesmos direitos e 
que estas infra-estruturas, escolas, hospitais, estradas, 
etc., são preservados por todos nós, enquanto bens 
públicos.

Devemos ser vigilantes para que o espirito colectivo 
nunca se abale pelas tempestades da vida e pelos 
desafios que a prosperidade do país nos reserva.
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Presidente Filipe 
Nyusi apela 

ao combate a 
agitação nas 
comunidades   

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, apelou 
a população da cidade de 
Maputo para que opte por 

uma convivância pacífica, Harmoniasa 
e vigilante e que se distancie de actos 
de justiça pelas próprias mãos, vulgo 
“linchamento”.
Falando no comício popular no distrito 
municipal KaMavota, o Chefe do Estado 
pediu a colaboração de todos na 
denúncia de movimento de indivíduos 
estranhos ou de conduta duvidosa na 
comunidade, junto das autoridades, antes 
de tomar qualquer atitude precipitada, 
por forma a evitar o surgimento de onda 
de agitação.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
o processo de desenvolvimento exige 
uma sociedade livre de agitadores, 
onde as estruturas locais funcionam em 
pleno, assegurando que os cidadãos 
encontrem canais viáveis para resolução 

dos problemas nas comunidades.
Na ocasião, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
questionou o facto de, nas comunidades, 
estar a crescer a ideia de as pessoas 
recorrrerem o uso da força para resolver 
os problemas, sem medir as consequênsis 
resultantes desta actitude.
“Temos que libertar os nossos corações e 
pensarmos em algo positivo para o bem da 
sociedade, pois, só assim é que podemos 
desenvover o país. Se há problema, esse, que 
seja canalizado a entidades competente. 
Não queremos agitadores na nossa 
sociedade. Apelamos aos agitadores para 
abandonem estes actos e contribuam para 
a manutenção de um ambiente pacífico e 
harmonioso nas comunidades”, sublinhou o 
Presidente Nyusi.
Na cidade de Maputo, o Chefe do 
Estado escalar sucessivamente, os distritos 
municipais de KaNyaka, KaMpfumu, 
Nhlamankulu, KaMaxakeni e KaMavota, onde 
manteve  encontros com os Governos locais, 
diversos segmentos da sociedade e visitas 
a empreendimentos de interesse económico 
e social.
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População 
enaltece 

empenho do 
Governo na busca 
de soluções para 

os problemas 
locais   

A 
população da Cidade de Maputo 
não escondeu sua satisfação pelo 
trabalho que tem vindo a ser realizado 
pelo Presidente da República, Filipe 

Jacinto Nyusi, na procura de melhores soluções 
dos problemas que afectam a capital do 
país, numa altura em que os moçambicanos 
disfrutam da paz, elemento fundamental 
para que todos participem, activamente, nos 
programas de desenvolvimento.
Numa mensagem apresentada ao Chefe 
de Estado, durante o comício realiado no 
Distrito Municipal KaMavota, no quadro da 
visita presidencial de três dias à cidade de 
Maputo, a população listou as realizações 
do Governo, com impacto na melhoria das 
condoções de vida dos cidadãos, com 
destaque para a recente alocação de mais 
300  auto-carros para o trasporte público 
de passageiros e a abertura de novas 
vias de acesso, que facilitam a mobilidade 
pessoas e bens.

A população pediu ao Governo a criação 
de outras condições sócio-económicas 
para os bairros em expansão, por forma a 
companhar os níveis de desenvolvimento, 
à vários níveis, que a cidade de Maputo 
assiste.
Na ocasião, a população agradeceu 
a imediata intervençao do Governo na 
tragédia do desabamento da lixeira de 
Hulene, tendo criado condições logísticas 
em benefícios das famílias afectadas. 
“Louvamos ainda o gesto do Presidente 
Filipe Nyusi, por ter se aproximado ao local, 
para confortar as famlílias, o seu verdadeiro 
patrão”. 
Num outro desenvolvimento, a população da 
capital do país condenou, com veemença, 
os actos macabros perpetrados por homens 
armados desconhecidos, baseados na 
zona norte da província de Cabo Delgado, 
semeando luto e dor nas familias. “Temos 
certeza de que o Presidente da República, 
junto com o seu Governo, irão encontrar 
solução deste problema e restabelecer a 
ordem e tranquilidade naquela região do 
país”.
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Cidade de 
Maputo marcha 
em saudação ao 
Presidente Nyusi

A 
FRELIMO na cidade de Maputo 
organizou, recentemente, uma marcha 
em saudação ao Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República, 

Filipe Jacinto Nyusi, pelos esforços 
empreendidos para alcançar consensos 
no diálogo político sobre pacote de 
descentralização, bem como na promoção 
da Paz e desenvolvimento sócio-económico 
do país. 
A marcha, que juntou centenas de membros 
e simpatizantes da FRELIMO, na cidade 
de Maputo, percorreu algumas artérias da 
urbe até a Praça da Paz, foi dirigida pelo 
Francisco Mabjaia, Primeiro Secretário da 
FRELIMO, tendo reafirmado, na ocasião, 
os militantes do Partido saúdam e apoiam 
o empenho do Presidente do Partido e 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, nas sua batalhas em prol do bem-estar 
de todos os moçambicanos.  “Saudamos 

os esforços do Presidente Filipe Nyusi, 
na materialização dos consensos 
alcançados sobre a descentralização, 
rumo a uma Paz efectiva para o 
desenvolvimento sócio-económico do 
país.
Para Francisco Mabjaia, os 
moçambicanos têm sabido enfrentar 
vários desafios e um dos quais é a fome, 
sendo que todos se entregam para o 
aumento da produção e produtividade.
Sobre os desafios eleitorais, sobretudo 
as eleições autárquicas de 10 de 
Outubro, o primeiro secretário do 
Comité da Cidade referiu que os 
militantes estão tranquilos e neste 
momento engajados na mobilização 
para uma maior adesão ao pleito. 
Francisco Mabjaia acrescentou que as 
bases estão à espera da aprovação, 
pelo órgão competente, da directiva 
eleitoral para a escolha de candidatos 
a nível interno.
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FRELIMO  
capacita quadros 

sobre uso das 
TIC em Manica

O
S chefes de mobilização e 
propaganda da FRELIMO de 
nível distrital, na província de 
Manica, estão a ser capacitados 

desde segunda-feira em Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), com 
as atenções viradas para as eleições 
autárquicas de 10 de Outubro próximo e 
gerais de 2019. 
A capacitação visa dotar os mobilizadores 
de conhecimentos práticos no uso das TIC´s 
para a promoção da imagem do Partido e 
do Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, para acompanharem a dinâmica 
política, sócio-económica e cultural do 
país e do mundo.
Falando durante a abertura do curso, que 
teve lugar na vila de Catandica, a Primeira 
Secretária da FRELIMO em Manica, Ana 
Chapo, destacou a importância das TIC no 
processo de desenvolvimento, comunicação 
e mobilização, num mundo cada vez mais 
globalizado e inter-conectado.

“Para o nosso sucesso, os mobilizadores 
precisam de ter o domínio das TIC, pois 
estamos na era de globalização. O 
uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação pode ajudar a promover 
a imagem do nosso Partido e do nosso 
Presidente, através da divulgação das 
realizações, numa altura em que nos 
aproximamos das eleições autárquicas e 
gerais”, disse Ana Chapo.
A dirigente partidária desafiou os 
participantes a serem agentes de 
mudança e a trabalharem arduamente na 
base para o fortalecimento da estrutura 
da FRELIMO, mobilizando cada vez mais a 
população a combater a desinformação 
nas comunidades.
Explicou que a mobilização é um processo 
contínuo e deve abranger todas as classes 
sociais sem descriminação, pois ajuda a 
dissipar equívocos sobre determinados 
assuntos.
Disse que esta formação vai ajudar a 
combater a desinformação e o papel do 
militante da FRELIMO é de continuar a 
mobilização de todos os cidadãos, com 
responsabilidade.
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FRELIMO enaltece 
trabalho da OJM 

na base

O 
Primeiro Secretário da FRELIMO em 
Tete, Fernando Bemane de Sousa, 
enaltece o trabalho levado a 
cabo pela Organização Juventude 

Moçambicana, OJM, na mobilização da 
população para a sua participação no 
processo de desenvolvimento do país. 
Para De Sousa, os jovens nesta parcela 
do país contituem um verdadeiro exemplo 
quando se fala de trabalho de mobilização 
na base.
Fernando Bemane de Sousa, que recentemente 
visitou a Sede Provincial da OJM em Tete,  
destacou a prestação dos jovens no âmbito 
da implementação do plano dos 120 dia 
do novo cíclo de Governação de Presidente 
Filipe Nyusi, tendo afirmado que nesta parcela 
do país foi notória a presença de jovens em 
todos distritos.
Afirma que a experiencia da OJM em Tete 
deve ser transmitida aos outros jovens de 
outros pontos do país. “Em todos Distritos 
que percorremos notamos com satisfação a 

presenca de movimentos juvenís através 
de torneios desportivos e culturais, o que 
mais uma vez prova o bom trabalho que 
a OJM está a fazer desde da Base até a 
Província” disse.
Num outro desenvolviemto, Bemane sublinhou 
a satisfação do Partido pela prestação 
dos jovens nos vários momentos em que 
foram chamados a intervir, sobretudo no 
processo de recensemanto eleitoral e 
noutras actividades que prontamente a 
juventude esteve presente.
Refira-se que na ocasião o Primeiro 
Secretário orientou a cerimónia da 
premiação das equipas vencedoras do 
torneio de futebol denominado Filipe 
Jacinto Nyusi que juntou as equipas dos 
mercados da Cidade de Tete.
Refira-se que o primeiro secretário 
falava no âmbito da visita que realizou 
recentemente a sede da Organização 
da Juventude Moçambique Secretariado 
provincial. 
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O 
Conselho Municipal de Alto-Molócuè, 
província da Zambézia, projecta 
cumprir quase na sua totalidade, o 
seu Plano de Governação, quando 

faltam sensivelmente, cinco meses para o fim do 
mandato.
O Presidente do Conselho Municipal de 
Alto-Molócuè, Sertório Joaquim, que falava 
recentemente à Imprensa, disse que , até o 
presente momento, o nível de execução do 
plano situa-se nos 85 por cento, resultado do 
esforço conjunto empreendido pela sua equipa 
com o apoio dos munícipes.
Segundo Sertório Joaquim, o sector das infra-
estruturas registou progressos assinaláveis, 
resultando na melhoria das condições de vida 
dos munícipes, reconhecendo, no entanto, os 
desafios relacionados com o problema de 
abastecimento de água potável, uma das 
maiores preocupações dos munícipes.
Ainda sobre as infra-estruturas, Sertório Joaquim 
disse que a edilidade planificou e executou 

com sucesso a reconstrução de duas pontes 
estratégicas dentro da área municipal, que 
está dividida em duas áreas, nomeadamente, 
administrativa e comercial. “Construímos, 
igualmente, dois pavilhões no mercado 
municipal e um campo de futsal para os 
jovens. Do nosso manifestou constava ainda 
a construção de um cemitério municipal, 
encontrámos espaço e fizemos a vedação 
duma área de seis hectares, que já está em 
uso. Interviemos nas estradas construindo 
seis aquedutos e melhoria de alguns troços”, 
informou. 
De acordo com Sertório Joaquim, o plano 
de melhoria do saneamento para as 
famílias constitui outro desafio. “Numa área 
municipalizada com 12.019 agregados 
familiares,cerca de 600 famílias deparam com 
o problema de falta de latrinas melhoradas. 
Mas estamos a trabalhar para melhorar as 
condições de saneamento das famílias”, 
disse o Presidente do Conselho Municipal de 
Alto-Molócuè. 
Sertório disse, mais adiante, que a Edilidade 
tem vindo a incentivar os jovens para se 
agruparem em associações e a mobilizar 
recursos para financiar projectos sustentáveis 
para resolver o problema do desemprego. 

Alto-Molócue 
garante 

cumprimento 
do Plano de 
Governação 

Municipal  
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