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Governo mantém o foco
na construção de infraestruturas
sociais
A Esposa do Presidente da República de Moçambique,
Isaura Nyusi, acaba de lançar a campanha de Aceleração dos
Progressos da Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, uma
iniciativa que tem em vista reduzir a taxa de mortalidade
infantil até 2023.

Entretanto, a Primeira-Dama da República orientou
recentemente um seminário sobre o combate à uniões
prematuros, que decorreu na província de Cabo Delgado.
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Nota Editorial
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi,
inaugurou a Estrada Nacional Número Catorze
no troço Lichinga –Litunde e cinco pontes
sobre os rios Messenguesse, Lureco, Nicoleze,
Uriate e Lugenda e ainda a ponte sobre o rio
Lunho no distrito do Lagpo, acções inseridas
no quadro da visita de trabalho que efectou
recentemente naquele ponto do norte do país.
Com a inauguração destas infraestruturas,
o Governo de Moçambique matem o sonho
de concluir o triângulo rodoviário de
desenvolvimento da província do Niassa, que
vai facilitar o acesso ao mar e impulsionar a
actividade turística, que é um dos pilares para
o crescimento económico da província.
Ainda nas recentes visitas às províncias do norte
de Moçambique e, desta feita na província
de Nampula, o Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, procedeu ao encerramento de
cursos militares na Academia Militar Marechal
Samora Moisés Machel, na Cidade de Nampula,.
Anda na mesma província, o Presidente Filipe
Jacinto Nyusi procede à inauguração do
Instituto de Ciências de Saúde, para além de
ter dirigido a Cerimónia do Lançamento do
Projecto de Desenvolvimento Integrado de
Estradas Rurais nas Províncias de Nampula e
Zambézia, cerimónia que teve lugar na Cidade
de Nacala-Porto.
Dirigiu também a cerimónia de inauguração do
Sistema de Abastecimento de Água através da
Dessalinização, no Posto Administrativo MembaSede, assim como a Cerimónia de inauguração
do Hospital Distrital, no Distrito de Memba.
Por isso continuamos a afirmar que: COM
A FRELIMO E NYUSI UNIDOS, MOÇAMBIQUE
AVANÇA.
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Governo
mantém foco na
construção de
infraestruturas
sociais

O

Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, afirma
que o Governo continua
focalizado na construção de
infraestruturas sociais que promovem
o desenvolvimento e o bem-estar da
população.
O Chefe do Estado fez esta afirmação
durante a cerimónia de inauguração
do troço da estrada LichingaLitunde, com 67 quilómetros, e cinco
pontes sobre os rios Lugenda, Riate,
Messenguese, Lucurete
e
lureco,
localizados ao longo da via que liga
Lichinga ao distrito de Marrupa, na
província do Niassa.
Com
estas
infraestruturas,
o
Governo continua com o sonho de
concluir o projecto rodoviário de
desenvolvimento do Niassa que vai

permitir o acesso ao mar e dinamizar
a actividade turistica, rumo ao
crescimento económico da província
e da região norte do país.
No âmbito deste trabalho, já foi
concluída a asfaltagem da estrada
Lichinga-Marrupa com uma extensão
de
350
quilómetros,
enquanto
decorrem os trabalhos de asfaltagem
e construção de novas pontes de
betão na estrada Lichinga-Cuamba.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto
Nyusi, estas vão revolucionar a
ligação rodoviária entre as províncias
do Niassa, Cabo Delgado, Nmpula e
Zambézia, maior impacto no turismo
e trocas comerciais.
Para o Chefe do Estado, a infraestrutura é um factor de promoção
de oportunidades de emprego e
unidade nacional, através de turismo
e das trocas comerciais.
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Comunicação
constítui sector
chave para
FRELIMO

O

Secretário do Comité Central para
Comunicação e Imagem, Caifadine
Manasse, reiterou recentemente que
a comunicação constitui um sector
chave para a FRELIMO e que a mesma joga
um papel fundamental na sociedade moderna,
sobretudo em democracias emergentes, como
o é caso de Moçambique.
Manasse fez este pronunciamento durante uma
acção de formação, subordinada ao tema
“Estratégia de comunicação e tecnologias
de informação”, que teve lugar na Escola
Central da FRELIMO, dirigida aos quadros do
Partido integrados na Área de Comunicação
e Imagem dos Comités Provinciais, em que se
pretende construir as bases de uma estratégia
nacional de comunicação.
Segundo Caifadine Manasse, a FRELIMO
está ciente da dinâmica da ciȇncia de
comunicação, daí a necessidade de promover
formações desta natureza, com objectivo de
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potenciar os quadros do Partido de novas
formas de fazer a comunicação, tendo em
vista os próximo desafios eleitorais.
Na ocasião, Manasse vincou a importância
da comunicação no “marketing político” que,
segundo a sua opinião, é caracterizada
pelo uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC`s), que têm vindo a abrir
espaços para a criação das mais diversas
redes sociais no mundo, com destaque
para, Facebook, Twiter, Whatssap, Youtube e
Instagram, .
“Estes veículos de informação têm facilitado
bastante a comunicação, juntando mais
de dois biliões de pessoas no mundo, onde
Moçambique faz parte deste universo
dos potencias utilizadores das redes
sociais”, explicou Manasse, exortando aos
beneficiários a aproveitarem o máximo a
formação.
No seminário, de trȇs dias, foram ministrados
vários temas que facilitam a comunicação,
explorando
diversas
plataformas
das
Tecnologias de Informação e Comunicação

FRELIMO volta
a vencer em
Marromeu

A

FFELIMO, na Vila Autárquica
de Marromeu, província de
Sofala, voltou a vencer pela
segunda vez nas 8 mesas
com 3.817 votos, contra 1.112
e 95 votos,
da Renamo e MDM
respectivamente, de acordo com
os dados oficiais fornecidos pelo
Director Província do Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral
(STAE) em Sofala, Jorge Donquene.
Refira-se
no
entanto
que
a
segunda votação na Autarquia de
Marromeu acontece em cumprimento
da
deliberação
do
Conselho
Constitucional (CC), segundo a qual,
verificou-se algumas irregularidades
nas mesas.
Trata-se de 6 (seis) mesas na Escola
Primaria 25 de Junho e 2 (duas) na

Escola Primaria Samora Machel,
onde os cerca dos 5.900 inscritos,
numero referente as 8 assembleias
afluíram logo nas primeiras horas as
mesas de votação pela segunda vez
no dia 22 de Novembro passado,
num processo caracterizado por
um ambiente calmo e ordeiro.
Entretanto, o Primeiro Secretário
da FRELIMO em Sofala, Jaime Neto,
enaltece a entrega abnegada
dos membros e simpatizantes do
Partido nesta vitória eleitoral.
“Naturalmente, uma vez mais que
os resultados obtidos expressam a
vontade da maioria dos Munícipes
da Autarquia de Marromeu, por
estes terem em mente que é só com
a FRELIMO, a Vila de Marromeu
continuará o registar o níveis
desenvolvimento desejados” disse
Jaime Neto.
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Fernando
Bemane de
Sousa escala
“Kassuende”

A

ctualmente este local histórico,
beneficiou de algumas obras que
retratam a trajectória vivência
na altura da luta de libertação
nacional. A Base Kassuende foi fundada
em Dezembro de 1968 pelo segundo
grupo de Quadros vindos de Nachingwea.
A base serviu de centro de trânsito dos
guerrilheiros da luta de libertação nacional
de e para Tanzania e outros pontos da
Provincia de Tete, garantia abastecimento
de armamento, alimentação, vestuários
interligação dos diferentes pontos de
combate, ajudou na abertura das frentes
de Manica, Sofala, Zambézia e apoiou
o ANC da África do Sul, a ZANU e ZAPU
ambos do Zimbabwe.
A Base Kassuende situa-se na Localidade
do mesmo nome, Posto Administrativo de
Malowera no Distrito de Marávia. Neste
Posto Administrativo, Fernando Bemane de
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Sousa, além de ter visitado este local
histórico, orientou reuniões com os
membros das organizações sociais do
Partido, com os titulares dos órgãos do
Partido e conviveu à volta da Lareia
com as estruturas de base do Partido
e líderes comunitários.
Na interacção que teve com a
população desta Posto Administrativo,
de Sousa exortou para continuar a
manter-se sempre firme na FRELIMO,
Partido que trouxe a independência,
para garantir a paz, a unidade nacional,
o bem-estar e o desenvolvimento do
país e seguidamente apelou para a
intensificação da vigilância para evitar
a entrada de malfeitores e pessoas
estranhas. Aos membros do Partido,
Fernando Bemane de Sousa, apelou
para maior confiança, união, coesão e
continuarem a trabalhar coordenados
para a vitória da FRELIMO nas Eleições
Gerais de 2019.

FRELIMO mantem
contacto com
população em
Gaza

N

o
âmbito
de
assistência
e
acompanhamento do funcionamento
dos órgãos de base, o camarada
Daniel João Matavele, timoneiro da
FRELIMO em Gaza, está a realizar visitas de
trabalho aos distritos, tende já escalado
sucessivamente os distritos de Chigubo,
Massangena,
Chicualacuala
e
Mapai,
para se reunir com os órgãos do Partido,
Organizações Sociais da FRELIMO, líderes
comunitários e outros forças vivas sociedade,
para além de orientar comícios populares.
Nestas visitas, Matavele está a avaliar
o pulsar da situação sócio-económico e
politica da província, colher sensibilidades
sobre a preparação das eleições gerais de
2019 e exorta a população para continuar
a depositar o seu voto de confiança na
FRELIMO, de modo que o Governo continue
a trabalhar para a melhoria, cada vez mais,
da vida do povo.

Neste exercício, os órgãos de base
informam ao Primeiro Secretário Provincial,
sobre o decurso do processo das eleições
autárquicas de 10 de Outubro, que
culminaram com a vitória da FRELIMO em
todas autarquias da província de Gaza,
sobre o cumprimento da divulgação das
decisões saídas do 11º Congresso e, ainda,
sobre os resultados do envolvimento da
população no trabalho para o aumento
da produção e da produtividade.
Por outro lado, a população da província
de Gaza, saúda o esforço do Presidente
da FRELIMO e Presidente da República
de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi,
pelos esforços empreendidos na resolução
dos problemas que preeocupam as
comunidades, como maior destaque para
a construção de fontes de abastecimento
e reserva de água para o consumo de
gado, alargamento da rede de energia
eléctrica, sanitária telefonia móvel e outras
infraestruturas básicas que concorre para
o desenvolvimento local.
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