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Quatro efemérides
marcam celebrações do

mês da mulher

Resumo informativo
semanal de Tete

Diálogo aberto para
uma paz efectiva

A Comissão Política
encoraja o Governo de

Moçambique a prosseguir
com a busca de

mecanismos para a
protecção das

populações, para que
continuem a dedicar-se às

suas actividades de
construção do seu bem-

estar e do
desenvolvimento do país e

saúda a Polícia da
República de

Moçambique e as Forças
de Defesa e Segurança
pelo seu empenho na

prevenção e combate ao
crime, protecção das

populações e
manutenção da Lei,
Ordem e Segurança
públicas, em todo o
território nacional.

Continuar com postura de abertura
ao diálogo
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Reunida  a  04  de  Mar ço
corrente na sua 63ª Sessão
Or d iná r ia ,  a  Co missão
P o lít ica  saúda  o  P o vo
Moçambicano e encoraja-o a
p r o ssegu ir  co m as
manifestações em prol da
p r ese r vação  da  P az ,  da
Unidade Nacional, bem como
do seu repúdio e condenação
aos ataques perpetrados pelos
homens armados da Renamo
e o senhor Afonso Dlakama,
contra alvos civis, unidades
das  Fo r ças  de  Defesa  e
Segurança de Moçambique,
fac t o  que  pe r t u r ba  a
circulação normal de pessoas
e  bens  e  des t r u ição  de
p r o pr iedades  públicas  e
privadas.

A Comissão  Po lít ica
enco r a ja  o  Go ver no  de
Moçambique a prosseguir
com a busca de mecanismos
par a  a  p r o t ecção  das
po pu laçõ es ,  pa r a  que
continuem a dedicar-se às
suas  ac t iv idades  de
construção do seu bem-estar

Continuar com postura de abertura ao diálogo
A Comissão Política encoraja

o Camarada Presidente
Filipe Jacinto Nyusi, a

continuar com a sua postura
de abertura ao diálogo, sem

pré-condições, assente no
respeito pela ordem jurídica

vigente no país, tendo em
vista soluções para uma paz

efectiva e duradoira no nosso
país e saúda o convite oficial
formulado e endereçado pelo

Camarada Presidente ao
senhor Afonso Dlakama com
vista a materialização de um

diálogo ao mais alto nível.

e do desenvolvimento do país
e  saúda  a  P o líc ia  da
República de Moçambique e
as  Fo r ças  de  Defesa  e
Segurança pelo seu empenho
na prevenção e combate ao
c r ime ,  p r o t ecção  das
populações e manutenção da
Lei,  Ordem e Segurança
públicas, em todo o território
nacional.
A Co missão  P o lít ica
co ngr a t u la  o  Camar ada
P r es ident e  FI LI P E
JACI NT O NY US I ,  pe la
orientação da 11ª graduação
das Forças Policiais, que teve
lugar no dia 26 de Fevereiro
de 2016, na Academia de
Ciências Policiais (ACIPOL),
em Michafutente, Província
de Maputo, acto que reforça
a capacidade das Forças de
Defesa e Segurança para
elevarem os seus níveis de
prestação na garantia do livre
exercício  dos direitos do
cidadão.

A Comissão Polít ica
saúda  o  Camar ada
P r es ident e ,  FI LI P E
JACI NT O NY US I ,  pe la
orientação, da cerimónia de
abertura do Ano Judicial, no
dia 01 de Março corrente,
que teve como tema: “Pela
Prevenção e Combate ao
Cr ime  Or ganizado  e
Transnacional”.
A Comissão Política apreciou
o trabalho realizado face aos
r esu lt ado s  do s  exames
escolares dos últimos anos
com destaque para 2015 e
o r ient a  o  Go ver no  a

prosseguir com as actividades
conducentes a melhoria da
qualidade e condições de
ensino.

A Comissão  Po lít ica
deliberou sobre a data e os
preparat ivos da V Sessão
Ordinária do Comité Central
a decorrer de 21 a 24 de Abril
de 2016.

A Comissão  Po lít ica
enco r a ja  o  Go ver no  a
p r o ssegu ir  co m med idas
visando evitar a perda de
vidas humanas, destruição de
infra-estruturas económicas e
sociais, bem como a perda de
culturas diversas, gado, em
co nsequênc ia  das
calamidades naturais,  com
maio r enfoque para seca,
cheias e  inundações,  que
assolam algumas províncias
das zonas Norte, Centro e Sul
do  P a ís  e  ape lo  à
solidariedade interna.

A Comissão  Po lít ica
saúda a Chefia, o Conselho
de Chefia e os Deputados da
Bancada  P ar lament a r  da
FRELIMO na Assembleia da
República, pelo seu trabalho,
em honra do mandato que o
povo lhes conferiu.

A Comissão  Po lít ica
saúda a Mulher Moçambicana
por ocasião das festividades
alusivas ao Mês da Mulher, e
ena lt ece  o  pape l do
Destacamento Feminino que,
at ravés  do  pat r io t ismo  e
heroicidade, jovens mulheres
ded ica ram- se  a  causa  da
Nação  e emanc ipação  da
mulher.
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Eliseu Machava, que se diria
à população da Zambézia,
durante a sua recente visita
de trabalho àquele ponto do

Diálogo aberto para uma paz efectiva
- SG da FRELIMO, Eliseu Machava
Por: Isac Nhbainde

O Secretário-Geral da FRELIMO,
Eliseu Joaquim Machava,
defende que a postura do
diálogo aberto e sem pré-
condições, com todos os

segmento da sociedade, assente
no respeito pela ordem jurídica

vigente no país, evidenciada
pelo Presidente da FRELIMO e

Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, realça a sua
preocupação na busca de

soluções para uma paz efectiva
e duradoira, rumo ao bem-estar

de todos os Moçambicanos.

centro do país, sublinhou
que o es fo rço que o
Presidente Filipe Nyusi tem
env idado  para  a
manutenção da Paz ,  é
expressa  nos  sucess ivos
convites endereçados ao
dirigente da Renamo para o
diálogo construtivo, assim
como os encontros que vem
mantendo  com as
conf issões  re l ig iosas ,
part idos  pol ít icos  e
individualidades.
O Secretário Gera l  da
FRELIMO, d estacou o
esforço que tem s ido
empreendido pelo Governo
da FRELIMO para  a
manutenção da Paz ,
consolidação da Unidade
Nacional,  v isando
prosseguir com a busca de
mecanismos  para  a
protecção da população de
modo a continuar a dedicar-
se às suas actividades de
construção do seu bem-
estar e do desenvolvimento
de Moçambique.

“Se hoje  temos  rede de
energia eléctrica, educação,
saúde e água, é resultado
das realizações do Governo,
que tudo f az  para  a
manutenção da Paz, para
que a população continue a
desenvolver acções em prol
do seu bem estar- social”,
disse Eliseu Machava.
O Secretário-Geral  da
FRELIMO chama à
responsabi l idade os
promotores da instabilidade
política no país, deixando
uma apelo para  que haja
coragem de denunciar
aqueles que falam da paz
mas que não trabalham para
que ela seja preservada.
Durante  os  t rês  dias  de
trabalho na prov íncia  da
Zambézia, Eliseu Machava
escalou sucessivamente, a
c idade de Quel imane,
Distritos de  Namacurra e
Nicoadala, onde manteve
encontros com os órgãos da
FRELIMO à  vários níve is ,
para  entre  outros
objectivos, Inteirar-se do
seu nível de organização e
do funcionamento.
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A  Pr i m ei ra-Dam a de
Moçam bique, I saura Ny usi ,
que  dir ig iu  as ceriónias  do
l ançamento do m ês  da
m ul her,  subl i nhou avanços
assinal ados na prom oção e
protecção dos  d ire itos  da
mulher, particularmente no
que  se refere  ao acesso e
continuidade da rapariga nos
diferentes níveis de ensino, a
redução da  m ortal i dade
materna e infantil  e na sua
parti cipação nos órgãos de
tomada de decisão.
Segundo a Primeira-Dama, o
l em a escol h i do para  as
act i ni dades  do m ês  da
m ul her,  enquadra-se  nos
avanços  al cançados  na
prom oção da  ig ua ldade e
equidade do género no país,
em Á fr i ca e  no m undo,
resultante da contribuição da
mulher na construção de uma
sociedade de paz e harmonia.
“É pr ior i dade  do Gov erno
prom over  a  i gua ldade e
equi dade  do género,  por
const itu ir  condi ção para a
e l i m i nação da  pobreza  na
soci edade m oçam bi cana.
Estam os  c ientes  de que a
i gua l dade  entre  hom ens e
m ul heres  no acesso  aos

Quatro efemérides marcam celebrações do mês da mulher
Quatro efemérides vão marcar

as celebrações do mês da
mulher, lançado na terça-feira

útima,em Maputo,  sob o lema:
“Em Paz Aceleramos o Passo

Rumo à Igualdade de Género e
Empoderamento da Mulher”.
Trata-se dos dias 4 de Março,

Dia do Destacamento
Feminino, 8 de Março, Dia

Internacional da Mulher, 16 de
Março, dia fundação da OMM

e 7 de Abril, dia da Mulher
Moçambicana.

serviços básicos e recursos
produtivos é uma questão de
Direitos Humanos”,  disse a
Primeira-Dama, Isaura Nyusi,
aproveitando a ocasião para
conv idar todos  os
m oçam bicanos  a
contr ibu írem  para a
preservação da paz no país.
Por seu turno, a Secretária-
Gera l  da  Org ani zação da
Mulher Moçambicana (OMM),
Mar iazi nha Ni quisse , di sse
que  uma dos  assuntos a
terem conta  neste
m ov i m ento do m ês  da
m ul her prende-se  na
necess i dade  de  se
i ntensi f icar  acções  de
sens i bi l ização face  as
consequências nefastas dos
casamentos prematuros que,
seg undo a  d i r i g ente ,  se
traduzem  no abandono da
rapariga à escola.
A preocupação da OMM, de
acordo com  Mar iaz i nha
Ni qui sse , estende-se ainda
ao i m perati v o  do
envolvimento cada vez mais
das mulheres, nos programas
de al fabet ização,  condi ção

fundamental  para que este
g rupo possa   saber l e r e
escrever e, por conseguinte,
poder interpretar melhor os
fenómenos do dia-a-dia.
A  Org ani zação da  Mul her
Moçambicana diz não estar
ausente  ao  sofr im ento,
part i cu l arm ente  das
mulheres vítimas das chuvas
e inundações no norte do país
e  da  seca  no su l .  N este
contexto, a OMM lança um
apel o  à  sol i dar i edade  de
todas  as  m ulheres  do paí s
para  com  as  v í t i m as ,  com
atenção especia l  para  as
crianças.
Mar i azi nha  N iqui sse
condenou,  na  ocas ião,  os
ataques  perpetrados  por
homens armados da Renamo,
com  m ai or  enfoque  na
prov í nc i a de  Sofal a , actos
que, segundo a Secretár ia-
Geral da OMM, contrariam a
vontade dos moçambicanos
de cont i nuarem a
desf rutarem  da paz e
harm oni a  soci a l ,  condi ção
essenci a l  para o
desenvolvimento.
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Ficha Técnica

Angónia
O Primeiro Secretário do
Comité  Prov incia l  da
FRELIMO em Tete, Fernando
Bemane de Sousa, efectuou
uma vis ita de trabalho na
vila municipal de Ulóngue,
dis t r ito de  Angónia ,  no
âmbito de acompanhamento
das  act ividades  pol ít icas,
em cumprimento do
programa de assistência aos
órgãos de base do Partido.
Na V i la  de  Ulóngue,
Fernando de Sousa, reuniu-
se  com os  Primeiros
Secretários dos Comités de
Círculos  e  Zonas ,
funcionários do Município,
orientou um comício popular
no Bairro Matewere, para
além da v is i ta  a  a lguns
empreendimentos  da
edilidade.

Cahora Bassa
A Secretária  D is t r ita l  da
OMM, Teresinha do Menino
Jesus, orientou um encontro
com os  mem bros ,  com
object ivo de divulgar as
decisões do IV Congresso da
Organização e  apelar  a
v ig i lância  no se io das
mulheres e da necessidade
de manutenção da paz.

Resumo informativo semanal de Tete
Changara
A membro da Assembleia
Provincial Mineria Cerejo
Donça,  or ientou uma
reunião no Povoado de
Cancuni, com objectivo de
auscultar as preocupações
da populaç ão,  tendo
deixado mensagem de paz e
a necessidade de agudizar a
vigilância nas comunidades.

Cidade De Tete
O Primeiro Secretário do
Comité  da  C idade Ofé l io
Jeremias  Cauir iza ,
acompanhado pelos
membros das Organizações
Sociais da FRELIMO (ACLLN,
OMM e OJM) efectuou uma
visita de trabalho ao Comité
de Zona de Déguè,  com
objectivo de acompanhar o
grau de cumprimento do
manifesto e le itora l .  A
comitiva manteve encontros
com a população,  tendo
reiterado apelos  à  paz  e
unidade nacional.

Chifunde
O Secretariado do Comité de
Zona de Mualadzi, reuniu
com a população do Comité
de C írculo de Pboco no
Povoado de Tsabondo, com
object ivo de repudiar as

actitudes da Renamo e o seu
dir igente, de promover a
guerra e desestabi lizar  o
país.

Marávia
O Administrador do distrito
de Maráv ia ,  Bruno
Patreque, orientou reuniões
populares nos povoados de
Lunene, Chintiwi, Cope e
Ntendezi, no âmbito da sua
governação aberta,  onde
foram transmit idas
mensagens de Paz, Unidade
Nacional e Desenvolvimento
do pais , tendo abrang ido
cerca de 700 pessoas.

Zumbo
O Secretário para
Organização, Mobilização e
Propaganda do Comité
Distrital do Partido FRELIMO
em Zumbo, Tomás Vicente
Draiva,  or ientou um
seminário de capacitação
aos Primeiro Secretários dos
Comités  de  C írculo em
matéria de funcionamento
de Células  e  seus
secretar iados  e
levantamento  f ís ico dos
membros, envolvendo 35
Secretários dos Comités de
Círculos.




