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Presidente Nyusi saúda 
atitude da população ao 

acatar instruções emanadas 
pelo Governo 

Ocorrência do Ciclone Tropical IDAI no centro do país
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As Brigadas Centrais da FRELIMO,  deslocaram-
se às províncias e cidade de Maputo, de 
15 a 19 Março corrente, com objectivo 
de galvanizar os órgãos base e lançar o 
movimento de auscultação da população, 
sobre os principais desafios e expectativas 
locais.

As Brigadas Centrais vão manter encontros 
com os órgãos da FRELIMO à todos os níveis, 
para planificar a acção do Partido, rumo a 
construção da vitória nas eleições gerais de 
15 de Outubro do ano em curso.

A FRELIMO pretende ainda com esta acção 
intensificar a exortação aos militantes, 
simpatizantes do Partido e aos cidadãos 
em geral, para afluírem massa aos postos de 
recenseamento eleitoral de modo a exercer o 
seu direito cívico.

As brigadas centrais constituem objecto 
de mudança, de promoção da coesão 
e acrescentam valor na transmissão dos 
princípios do Partido, no seio dos militantes e 
na população em geral.

Para a FRLIMO, as batalhas  devem ser vencidas 
a partir da base e encarar as próximas eleitorais 
gerais como principal desafio, chamando à 
necessidade de os militantes continuarem a 
dinamizar o exercício de angariação de mais 
membros para as fileiras do Partido.

Nas províncias e cidade de Maputo, as 
Brigadas Centrais da FRELIMO estão orientadas 
para intensificarem a divulgação dos passos 
dados no processo de busca da paz efectiva 
no país, com destaque para os consensos 
alcançados no pacote de descentralização 
e desmilitarização da Renamo, exaltando 
o empenho do Presidente Filipe Nyusi, na 
procura de melhores condições para o povo 
moçambicano.
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PR enaltece atitude 
da população ao 

acatar instruções 
emanadas pelo 

Governo

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, assegurou 
que o Governo, através do 
Instituto Nacional de Gestão de 

Calamidades(INGC), encontra-se no terreno 
a trabalhar no sentido de garantir todos 
os meios básicos para sobrevivâncias das 
pessoas atingidas pelo Ciclone Tropical 
IDAI, que atingiu, na quinta-feira última, as 
províncias de Sofala, Zambézia e Manica.
O Chefe do Estado fez referência aos 
estragos causados pelo Ciclone Tropical 
IDAI, com maior enfoque para a queda de 
postes de iluminação de média tensão, 
residências entre outras perdas de vulto, 
tendo enaltecido a atitude das populações, 
ao acatar as instruções emanadas pelo 
Governo, sobre como agir perante este 
fenómeno
“Já estão na zona de ocorrência várias 
equipas nacionais para um trabalho de 
apoio as `vitimas. Encontra-se também no 
terreno um grupo de paramédicos vindos 

da República de África do Sul que estão 
a trabalhar na busca e salvamento de 
compatriotas nossos que contraíram 
ferimentos graves e ligeiros. Reconhecemos 
este gesto de solidariedade”, disse o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
Devido a gravidade da situação, o 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, encurtou a sua visita de Estado que 
vinha efectuando de 15 a 17 de Março de 
2019, ao Reino de Eswatini, para visitar a 
região Centro de Moçambique afectada 
pelo Ciclone Tropical IDAI e cheias.
 
No centro do País, o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi escalou, sucessivamente, a 
cidade da Beira e os distritos de Dondo 
e Nhamatanda em Sofala; os distritos de 
Chinde, Inhassunge e Maganja da Costa 
na Zambézia; a cidade de Tete e os 
distritos de Moatize e Changara em Tete 
e a cidade de Chimoio na província de 
Manica, onde interagiu com a população 
afectada pelo Ciclone Tropical IDAI.
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FRELIMO junta-se 
ao movimento de 

solidariedade

A 
FRELIMO tem estado a acompanhar 
com redobrada atenção,  a 
ocorrência desde quinta-feira última, 
na zona centro do país, do ciclone 

tropical IDAI, caracterizado por chuvas e 
ventos muitos fortes, acompanhados de 
trovoadas severas que até este momento têm 
estado a destruir infraestruturas diversas e a 
expor aos riscos pessoas e bens.
A FRELIMO, considera que os danos 
conhecidos e potenciais deste ciclone, irão 
retroceder em grande medida, os passos 
que temos vindo a dar como nação, para 
o bem-estar dos moçambicanos. A FRELIMO, 
desde que tomou conta desta realidade 
que ameaça a zona centro do país, juntou-
se ao governo, na intensificação das 
campanhas de mobilização e sensibilização 
das comunidades, de modo a reduzir a sua 
vulnerabilidade.
Neste momento de apreensão e risco iminentes, 

a FRELIMO manifesta a sua profunda 
solidariedade para com as vitimas e orienta 
ao Governo para o reforçar de medidas 
de prontidão e resposta aos efeitos do 
Ciclone Tropical IDAI e a prosseguir com 
acções de sensibilização das comunidades 
para a adesão voluntária as medidas de 
segurança impostas.
A FRELIMO exorta para que em toda a 
região centro, os Comités Locais de Gestão 
de Risco de Calamidades  prossigam 
com as acções em curso, de modo a 
responderem de forma eficaz e atempada 
aos efeitos do Ciclone Tropical IDAI, tendo 
como prioridade a salvaguarda da vida 
da população.
A FRELIMO exorta ainda a toda a 
população afectada e nas zonas de 
risco, a colaborar com as estruturas locais, 
cumprindo com todas as medidas impostas 
de modo a reduzir-se ao mínimo os efeitos 
deste ciclone. Exorta ainda aos membros, 
militantes e a população em geral a 
intensificarem as acções de solidariedade , 
apoio e conforto para com as vitimas.
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Tete quer maior 
participação 

da OJM nos 
desafios 

eleitorais

O 
Primeiro Secretário do 
Comité Provincial do Partido, 
Fernando Bemane de Sousa, 
encoraja a Organização 

da Juventude Moçambicana, OJM, 
a estar cada vez mais preparada 
para os desafios eleitorais de 15 de 
Outubro de 2019.
De Sousa fez este pronunciamento 
na recente visita que fez a esta 
organização, que contou para além 
dos membros do Secretariado do 
Comité Provincial, membros do Comité 
Central residentes. Bemane quer que 
OJM esteja cada vez mais determinada. 
“Mas para que isso aconteça jovens 
precisamos de continuar organizados, 
coesos, unidos e alinhados, até ao 
dia 15 de Outubro” disse Fernando 

Bemane de Sousa.
O timoneiro da FRELIMO em Tete 
orientou a OJM no sentido de 
participar no recenseamento 
eleitoral, garantido a inscrição de 
todos jovens filiados ao Partido. “ O 
recenseamento é parte integrante 
para ganharmos as Eleições Gerais 
de 2019 e a OJM tem o dever de 
garantir a vitória da FRELIMO e do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi”, disse 
Fernando Bemane de Sousa.
Por seu turno, Alexo Evaristo 
Siedade, Secretário Provincial da 
OJM, garantiu que a organização 
que dirige está preparada e irá 
intensificar o trabalho político. 
“Estamos cientes da nossa missão 
e em prontidão para as missões 
solicitadas”, disse Siedade.        
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Comiche quer 
fazer Maputo 

um destino 
preferencial para 

investimento

O 
Presidente do Conselho 
Autárquico de Maputo, Eneas 
Comiche disse que pretende 
fazer de Maputo um destino 

preferencial do investimento privado 
nacional e estrangeiro, apoiar as 
Pequenas e Médias Empresas (PME), 
na divulgação de oportunidades de 
negócio e promover a participação do 
sector privado em concursos municipais.
Comiche deixou esta visão na XVI 
Conferência Anual do Sector Privado, 
realizado recentemente em Maputo, 
sob o lema “Melhorar o Ambiente de 
Negócios para Acelerar a Recuperação 
Económica: Agro-negócio como 
Acelerador ”.
 “Propomos a incentivar o estabelecimento 
do Centro Municipal de promoção da 
mulher empreendedora e continuar a 

fortalecer parcerias público privadas 
ao nível local”, disse Comiche.
Avançou ainda que o Conselho 
Autárquico de Maputo vai promover 
a criação de parques tecnológicos, 
facilitar o estabelecimento de novas 
empresas e simplificar procedimentos 
para atribuição de DUATs em áreas 
industriais.
Apoio ao associativismo de 
agricultores e pescadores no acesso 
a recursos técnicos e financeiros, 
faz parte do leque dos objectivos 
apontados pelo Eneas Comiche 
para o aumento da produção e 
produtividade e para o crescimento 
económico. Comiche desafiou 
ainda os empresários a desenharem 
projectos para tornar Ka Tembe um 
centro de desenvolvimento social, 
económico, industrial e de turismo.
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 Inhambane 
solidária com 
as vítimas de 

Ciclone Tropical 
IDAI

A 
Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central 
da FRELIMO de Assistência a 
Província de Inhambane, Alcinda 

de Abreu Mondlane, solidarizou-se com 
as vítimas de inundações e do Ciclone 
Tropical IDAI, que fustgou a zona centro 
país e em alguns distritos da província 
de Inhambane. A solidariedade foi 
manifestada na Cidade de Inhambane, 
á margem do acto da oficialização do 
Gabinete Provincial de Preparação de 
Eleições.
De Abreu disse que o sofrimento a que está 
a passar a população é triste e lastimável 
e a FRELIMO solidariza-se com todos 
aqueles que atravessam momentos difíceis 
e convidou os militantes do Partido, onde 
quer que estejam, para apoiar a estes 
concidadãos que perderam tudo o que 

tinham na sequência da tempestade.
“Estamos aqui para desencadear a 
oficialização do Gabinete Provincial 
de Preparação de Eleições para 
continuarmos a trabalhar afincadamente 
rumo á vitória esmagadora do nosso 
Partido FRELIMO e do nosso Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi”, disse Alcinda de 
Abreu.
A chefe da Brigada Central saudou o 
desempenho do Governo da FRELIMO 
em Inhambane pelas realizações 
expressas no manifesto eleitoral 2015 
e 2019, tendo enumerado algumas 
tais como; a existência na província 
de 141 unidades sanitárias, 100 casas 
mãe espera, 81 escolas secundárias, 
852 escolas primárias, 306 sistemas 
de abastecimento de água, 2.240 
furos de água na zona rural, 782 
estabelecimentos hoteleiros e 1.503 
tanques piscícolas.
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OMM apela 
maior fluxo de 

mulheres no 
recenseamento 

eleitoral

A 
secretária geral da (OMM) 
organização da mulher moçambicana, 
Mariazinha Niquice, apela o maior 
fluxo de mulheres no posto de 

recenseamento eleitoral para permitir que 
possam eleger os seus dirigentes no próximo 
escrutínio marcado para 15 de Outubro 
deste ano.
Mariazinha Niquice falava na última 
segunda-feira em conferência de imprensa, 
por ocasião da sua visita de trabalho a 
província de Nampula, onde escalou trabalhar 
sucessivamente, os distritos de Malema, 
Ribáue, Mussoril, Nacala-porto, Monapo 
e Erati, afim de inteirar-se do processo de 
participação da mulher em diversas áreas 
para o desenvolvimento sócio-económico do 
país em particular da província de Nampula.
“Estamos a mobilizar as pessoas para aderirem 
ao processo de recenseamento eleitoral 
independentemente da sua filiação política. 
Esta mensagem vai de forma extensiva para 

os jovens que vão completar 18 anos até 
no dia 15 de Outubro. O que nós não 
queremos é que os cidadãos deixem para 
o último dia. para se recensearem” disse.  
Numa outro desenvolvimento, a dirigente 
da maior e mais antiga organização da 
mulher no país,  condenou as acções 
da violência doméstica contra mulher e 
abordou sobre os casamentos prematuros 
e gravidezes precoce como prática que 
dita o afastamento das raparigas nas 
escolas. Sobre este assunto, Mariazinha 
Niquece chama o envolvimento de 
estruturas comunitárias para o combate a 
este mal que que constitui preocupação 
maior nas comunidades.
“Queremos interagir com a população de 
Nampula, no combate aos casamentos 
prematuros, porque sabemos que a nossa 
criança enquanto não vai estudar também 
não desenvolve o país e esta situação 
enferma muitas vezes na mulher. Portanto, 
apelamos o envolvimento dos líderes 
comunitários no combate a este fenómeno”, 
referiu.
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