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45 Anos de Independência Nacional

Marcha pelo
Desenvolvimento Continua
Firme e com Realizações
Visíveis
A Pandemia da Covid-19 ensinou-nos a saber o
quão dependemos uns dos outros para estarmos
seguros e juntos procurarmos uma cura através
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da investigação, teste e validação do tratamento.
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Nota Editorial
Reunida na sua 48ª Sessão Ordinária, para analisar a
actual situação política, económica e sócio-cultural do
país, a Comissão Política foi informada do actual estágio
de implementação das medidas decorrentes de Estado
de Emergência. Fez a análise das medidas em curso da
preparação do país para a retoma gradual da vida e da
actividade económica e social e desafisos, no âmbito
do Novo Normal, que se colocam perante o aumento do
número de casos e as subsequentes medidas legais.
A Comissão Política saúda o povo moçambicano pelas
celebrações do Quadragésimo Quinto Aniversário da
Independência Nacional, pelo exemplo de resiliência e
patriotismo demostrado, face aos desafios económicos,
sociais, de segurança e mais recentemente, a Pandemia
da Covid-19.
A Comissão Política saúda o Camarada Presidente
FILIPE JACINTO NYUSI, pela sua liderança nas
celebrações dos 45 Anos da Independência Nacional,
e no centenário do Eduardo Mondlane, momento de
exaltação das conquistas e das realizações visíveis em
benefício do povo.
A Comissão Política saúda ainda o Camarada Presidente
pela condecoração de personalidades que se destacaram
em diferentes frentes, uma distinção feita em
reconhecimento dos seus actos meritórios excepcionais
que contribuíram para a libertação nacional, no aumento
de produção, seu contributo nas artes, desenvolvimento
e funcionamento do estado moçambicano.
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A Comissão Política foi informada das mensagens de
felicitações dirigidas ao Camarada Presidente, FILIPE
JACINTO NYUSI, ao Partido FRELIMO, aos seus
militantes e simpatizantes e ao povo moçambicano, por
ocasião dos 45 Anos da Independência Nacional.
A Comissão Política encoraja as forças de Defesa e
Segurança a continuarem com a sua entrega abnegada
e dedicação, na proteção de pessoas, bens e instituições
públicas e privadas, na operação, Norte e Centro do país,
afectadas pelas acções terroristas e da junta militar da
Renamo, respectivamente.
A Comissão Política exorta a população no sentido de
continuar a colaborar com as autoridades, denunciando
os terroristas e homens armados para a sua neutralização.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO
e Nyusi Unidos,
Moçambique
Avança

País continua
firme e com
realizações
visíveis

O

Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi afirma que, passados os
45 anos de independência nacional,
a marcha dos moçambicanos pelo
desenvolvimento continua firme e com realizações
visíveis. Como resultados dessas ações, segundo
o Chefe do Estado, o país registou muitos
benefícios para o povo moçambicano, apontando
o exemplo de, em 1975 com cerca de 10.6 milhões
de habitantes, a taxa de alfabetismo no país era de
93%, isto é 7% da população moçambicana sabia
ler e escrever.
O Chefe do Estado, que se dirigia à Nação por
ocasião do Quadragésimo Quinto Aniversário da
Independência Nacional, disse que os ataques
em Cabo delgado e no centro do país, estão a
inviabilizar as conquistas da independência
de Moçambique e a travar a marcha rumo ao
desenvolvimento do país.
De acordo com o Presidente Filipe Jacinto

Nyusi, os moçambicanos não vão permitir que
sejam usados para a satisfação de interesses
individuais e obscuros. Neste contexto, apela a
população no sentido de continuar a colaborar
com as autoridades, na denúncia dos terroristas
e homens armados para a sua neutralização.
“Sejamos cada vez mais vigilantes contra novas
tentativas de intimidar o nosso povo, usando
o terror gratuito e ataque a nossa unidade
como um povo. Não sejamos presas fáceis dos
manipuladores de consciência que a todo o
custo, tentam branquear a história do presente”,
frisou o Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
Ainda por ocasião desta data, o Chefe do Estado
condecorou 10 personalidades que se destacam
em diferentes frentes, uma distinção que é
feita em reconhecimento dos actos meritórios
excepcionais que contribuíram para a libertação
nacional, para o aumento da produção, se
notificaram nas artes, desenvolvimento e
funcionamento do estado moçambicano.
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Prorrogado
Estado de
Emergência pela
terceira vez
consecutiva

O

Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, prorrogou pela
terceira vez consecutiva, o
Estado de Emergência para
reforçar a prevenção contra a propagação
da Covid-19, tendo, entretanto, anunciado
algum alívio em sectores importantes do
país.
A decisão tomada pelo Chefe do Estado
entrou em no dia 30 de Junho e termina no
dia 29 de Julho próximo e justificou-a pela
necessidade de criar um equilíbrio entre a
economia e a saúde dos moçambicanos.
Entre as medidas anunciadas, o Presidente
Nyusi indicou a retoma faseada de aulas
presenciais em todos os graus de ensino, de
acordo com calendários a divulgar dentro
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de dias. Em relação aos ensinos superior
e técnico-profissional, particularmente,
o Chefe do Estado disse que a retomada
compreenderá duas fases.
A primeira incidirá sobre os dois
últimos anos de cada curso e a segunda
abrangerá todos os outros níveis. Para
tal, segundo disse, todas as instituições
devem implementar as medidas de
prevenção da Covid-19 e outras que
serão oportunamente anunciadas pelo
Executivo.

Paúnde enaltece
papel dos
profissionais
de saúde em
Manica

O

Chefe da Brigada Central de
Assistência a Província de
Manica, Filipe Chimoio Paúnde,
manifestou recentemente a sua
satisfação pelo trabalho que está a ser
desencadeado pelos profissionais do sector
de saúde nesta parcela do país, na sua
missão de salvar vidas humanas.
Paúnde, que recentemente trabalhou
nos distritos de Gondola, Vanduzi e na
cidade de Chimoio, para verificar o grau
de cumprimento do decreto presidencial
sobre o Estado de Emergência, prorrogado
pela terceira vez consecutiva,
apelou
a população a seguir o exemplo dos
funcionários do sector da saúde que estão
alinhados na linha da frente do combate

contra a Covid-19.
“Devemos todos assumirmos o gesto
patriótico, de humanismo e contra a
discriminação dos infectados pelo Novo
Coronavirus”, apelou Paúnde.
Segundo Filipe Paúnde, que é também
Membro da Comissão Política, disse que
desde a eclosão do Novo Coronavírus em
Moçambique, o Partido FRELIMO criou
várias brigadas que se desdobram pelas
províncias, com objectivo de transmitir a
população sobre os perigos que a doença
representa para a sociedade e suas formas
de prevenção.
Nestes distritos, a FRELIMO ofereceu
à população diversos materiais de
prevenção da Covid-19, com destaque
para máscaras, baldes com torneiras, entre
outros que concorrem para a mitigação
da doença.
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FRELIMO avança
com iniciativa
de formação
virtual

A

FRELIMO,
através
do
Departamento de Formação e
Quadros, realizou recentemente
em Maputo, um encontro virtual
com os seus membros e profissionais do
sector da Saúde, numa iniciativa que tem
em testar várias possibilidades existentes
que permitam a retoma das actividades,
no âmbito de programa da Formação
Ideológica e Política do Partido.
O Secretário do Comité Central para
Formação e Quadros, Francisco Mucanheia,
que orientou o encontro, disse que o Partido
está consciente dos desafios impostos pela
Pandemia da Covid-19, e pelo facto, “há
necessidade de encontrarmos formas de
nos adaptarmos a nova realidade, o Novo
Normal”.
Segundo
Mucanheia,
a
FRELIMO
pretende,
essencialmente
com
esta
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iniciativa, assegurar a continuidade
das suas actividades, mesmos perante
à situação preocupantes que se vive no
país, em particular, e no mundo em geral,
decorrente da Pandemia da Covid-19.
“Queremos ainda com esta iniciativa
promover o cumprimento das medidas
de prevenção da propagação do Novo
Coronavírus, com destaque para o
distanciamento social”, disse.
O Secretário do Comité Central para
Formação e Quadros informou ainda
que, os resultados do encontro virtual,
realizado sob o tema: “Como assegurar
a Formação Política e Ideológica em
Tempos de COVID?”, devem ser replicados
ao nível dos outros órgãos do Partido,
cujas propostas estão direccionadas a
impulsionar a participação dos militantes
e simpatizantes da FRELIMO e da
população, em geral, na implementação
do Programa do Partido.

FRELIMO reforça
apoio contra
Covid-19 em Tete

A

Brigada Central da FRELIMO
para Assistência à província de
Tete, canalizou recentemente,
diversos produtos para reforçar
as acções de sensibilização e prevenção da
propagação da Covid-19.
Chefiada pela Luísa Dias Diogo, a Brigada
Central da FRELIMO reforçou ao Partido
nesta parcela do país com mais de 10.000
máscaras e quantidades consideráveis de
gel, sabão, pulverizadores, entre outros
produtos desinfectantes.
O Primeiro Secretário do Partido FRELIMO
na província de Tete, Fernando Bemane
de Sousa, disse que este material vem
reforçar as acções de prevenção que estão
a decorrer em todos distritos da província
de Tete. De Sousa assegurou que o referido
material será distribuído a todos distritos

e aos quatro municípios da província,
nomeadamente, Tete Moatize, Ulónguè e
Nyamaiabwe.
De Sousa sustentou que os membros do
Partido inseridos nas células até ao Comité
Provincial, assumirem a responsabilidade
de engajar-se na monitoria e sensibilização
para a prevenção da propagação da
Covid-19.
Num outro desenvolvimento, Fernando
Bemane de Sousa saudou a prorrogação do
Estado de Emergência, pela terceira vez,
anunciado pelo Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, no âmbito do
combate à pandemia do novo coronavírus,
uma vez que o país está registar aumento
da propagação da pandemia, com padrão
de transmissão comunitária.
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Moçambicanos
devem continuar
unidos rumo ao
desenvolvimento

O

Secretário Geral da Associação
dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional, ACLLN,
Fernando Faustino, defende que
a passagem dos 45 anos da Independência
Nacional, desafia a todos os moçambicanos
a continuarem a direccionar os seus
esforços no trabalho para desenvolver o
país.
Segundo Faustino, a paz e a formação
do homem, sobretudo dos jovens,
constituem os principai desafios com os
quais Moçambique se deve preocupar nos
próximos momentos. Para o Secretário
Geral da ACLLN, a juventude deve saber
interpretar as novas tecnologias de
informação, bem como de investigação . “
Porque só assim é que o país pode avançar
com a educação de alto nível e que responda
às necessidades do mercado”, sublinhou.
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Num outo desenvolvimento, Fernando
Faustino condenou, com veemência, os
actos perpetrados pela auto-proclamada
junta-militar da Renamo na região centro
do país e apela o grupo a abandonar as
matas, a entregar as arma ao Governo
e juntar-se a convivência social, no
quadro do cumprimento do processo
de Desmobilização, Desmilitarização e
Reintegração, DDR.
“Os moçambicanos estão cansados de
conflitos armados e exigem a este grupo
armado respeitar a vontade do povo,
sempre manifestada pelo Presidente
da República, Filipe Jacinto Nyusi,
ao contactar a direcção máxima deste
movimento para tratar assuntos da paz
para o bem de todos”, disse Fernando
Faustino.
Relativamente a Pandemia da Covid-19,
Faustino apela a todos a continuarem a
seguir todas orientações emanadas pelo
Governo sobre as medidas de prevenção

Deputados
da FRELIMO
em jornadas
parlamentares

D

eputados da FRELIMO, pelo
Círculo Eleitoral da Província
de Maputo, estão a auscultar
as preocupações e inquietações
das comunidades, no âmbito das jornadas
parlamentares, onde deverão escalar quatro
distritos,
nomeadamente
Matutuíne,
Manhiça, Namaacha e Matola, numa acção
que visa garantir que os seus eleitores
sejam bem representados.
A informação foi avançada pelo porta-voz
dos deputados da bancada pelo círculo
eleitoral da província de Maputo, Edson
Nhangumele.
“Queremos estar mais próximos dos
nossos eleitores e perceber tudo o que eles
sentem falta e aquilo está a melhorar, para
posteriormente fazermos o nosso trabalho,
que é representar a quem nos elegeu”, disse

Nhangumela.
Segundo a fonte, os deputados têm como
principal missão ouvir as necessidades da
população e fiscalizar a acção governativa,
numa altura em que o país se debate com os
efeitos nefastos da Covid-19, ajudando as
comunidades a compreender o momento
e difundir mensagens de prevenção e
combate à pandemia.
Nhangumele garantiu que, além de ouvir
as comunidades, os deputados levam
uma mensagem de incentivo à produção,
como forma de assegurar que as previsões
de crescimento económico do país
se mantenham em níveis aceitáveis,
reconhecendo que as limitações impostas
pelo estado de emergência, em vigor,
terão impacto na produção.
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“Com o seu compromisso, o povo moçambicano mostra ser interveniente activo na luta contra o
coronavírus”.
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