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Executivo: Filipe Nyusi desafia CSCS a
resgatar os princípios da disciplina no
jornalismo
O Conselho Superior de Comunicação Social
(CSCS) deve suscitar debates para contrariar a
actual tendência de alguns órgãos de reportar
sem respeitar os mais elementares princípios
da disciplina, ética social comum, valores da
família, da dignidade da mulher e da criança.
O desafio foi lançado ontem, 12 de Maio, em
Maputo, pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, na cerimónia em que conferiu posse
aos novos membros do CSCS.
Trata-se de Rogério Sitoe (presidente) e
Paulina Chiziane, nomeados pelo Chefe do
Estado, Jorge Matine, José Guerra, João de
Brito Munguambe e Carmén dos Santos,
eleitos pela Assembleia da República; José
Alfredo
Macaringue,
indicado
pela
Magistratura Judicial, Eliseu Bento (ausente),
Alexandre Chiúre, e Suzana Espada, eleitos
pelas
organizações
profissionais
de
comunicação social; e Jeremias Langa, pelas
empresas jornalísticas.
Na ocasião, o Presidente da República afirmou
que os sectores da rádio, televisão e imprensa
escrita têm estado a expandir-se de forma
exponencial nos últimos anos e no meio de
muita concorrência pela audiência, o que por
si só não é mau.
Entretanto, referiu, sente-se na sociedade uma
preocupação sobre tendência para o
desrespeito dos princípios da ética social
comum, dos valores da família, da dignidade
da mulher e da criança pela comunicação
social.
Lamentou o facto de haver ainda desrespeito e
falta de sentimentos pela vida humana,
apelando à necessidade de se aliar a liberdade
de
imprensa
Foto
ilustrativae a disciplina.

Secretário-geral da FRELIMO

Maputo Cidade: “Cabe ao Governo definir o apoio de que precisa ”-Roque Silva
O Secretário-geral da FRELIMO, Roque Silva,
reiterou ontem, 13 de Maio, em Maputo, que
cabe ao Governo definir o tipo de apoio de que
precisa da comunidade internacional para
combater o terrorismo que assola a província de
Cabo Delgado.
Falando a jornalistas após audiência que
concedeu à delegação do governo francês que se
encontra no país, Roque Silva disse que, caso
chegue à conclusão de que necessita de apoio,
será o próprio Governo de Moçambique a
definir quem deve ajudar e como deve fazê-lo.
Os jornalistas questionaram se há alguma
possibilidade de apoio militar francês para Cabo
Delgado, tendo Silva sublinhado que o
Presidente da República, Filipe Nyusi, já se
posicionou sobre esta questão na sua declaração
à nação no dia 7 de Abril.
Nessa comunicação, o Chefe do Estado afirmou
que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) vão
continuar a empenhar-se para expulsar os
terroristas para longe do território nacional e
solicitou apoio à comunidade internacional, mas
que não pode substituir o esforço dos
moçambicanos. Segundo Roque Silva, a França
reiterou no encontro o seu comprometimento no
apoio humanitário, particularmente neste
momento em que o país vive o drama provocado
pelos ataques terroristas.

As duas delegações passaram também em revista
alguns aspectos relacionados com a deslocação
do Presidente Filipe Nyusi à França no dia 18
desteErmês, para participar na conferência sobre o
financiamento das economias africanas.
“Sobre este encontro, a França colocou-nos a sua
visão e pediu o nosso apoio político para que este
evento traga resultados, em particular para os
países africanos,
com
destaque para
Moçambique”, disse Roque Silva.
Acrescentou que a Frelimo reconhece e agradece
a solidariedade internacional que o país tem
estado a receber para combater o terrorismo,
execução do programa de desenvolvimento e
luta contra a Covid-19, em que a França é um
parceiro estratégico de cooperação.
Por seu turno, o embaixador da França em
Moçambique, David Izzo, que se fazia
acompanhar pelo director para África do
Ministério dos Negócios Estrangeiros da França
e encarregada de Relações com África Austral e
Oceano Índico, informou que o seu país
concedeu importantes financiamentos nas
últimas semanas a Moçambique. Citou a ajuda
aos deslocados das vítimas do terrorismo em
Cabo Delgado. Destaque no encontro, segundo
David Izzo, vai para o apoio ao desenvolvimento
econômico e humanitário a Moçambique, troca
de ideias sobre a situação política no país.
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Niassa: OJM junta-se a uma jornada
de limpeza do Comité Provincial

Maputo Província: Mário Macheve visita
Comité de Círculo de Nhongonhana

A Organização da Juventude Moçambicana
(OJM) em Niassa, realizou uma jornada de
limpeza nas instalações da Sede do Comité
Provincial

do

Partido

FRELIMO,

esta

actividade de limpeza foi efectuada na manhã

Foto Ilustrativa

desta terça-feira, 11 de Maio.
Importa referir que a jornada realizada, surge no
âmbito dos preparativos da V sessão do Comité
Provincial do Partido FRELIMO em Niassa.
A OJM, braço juvenil da FRELIMO, tem se
mostrado muito proactiva nesta parcela do país,
desde a sensibilização da população com vista a
redução de acidentes e o combate contra Covid-
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19.

O Secretário para Área Organização, Formação,
Quadros, Mobilização, Propaganda, e Organizações
Sócias do Comité Distrital, Mário Macheve, visitou
ontem, 12 de Maio, o Comité de Círculo de
Nhongonhana 1° Bairro.
Na ocasião, Mário Macheve dirigiu uma Sessão
Extraordinária do secretariado alargado do Comité
onde foi debatida a questão dos ataques de
insurgentes em Cabo Delgado e na zona Centro do
país protagonizados pela junta militar da RENAMO.
Foi igualmente centro de atenções o debate sobre os
trabalhos de divulgação e prevenção da Covid-19.
Em relação a covid-19, o Secretário fez uma
abordagem em torno das implicações desta pandemia
no atraso ao desenvolvimento do distrito, na medida
em que, tem afectado os sectores económicos, sociais
do País e do Mundo.
Sobre insurgentes, Mário Macheve repudiou e
condenou os atanques dos insurgentes em Cabo
Delgado, tendo, no entanto, transmitido a triste
situação que a população naquele ponto de
Moçambique se encontra com dificuldades na
aquisição de utensílios necessários para a
sobrevivência, tendo apelado o espírito solidário da
população do Círculo de Nhongonhana 1° Bairro.
Congratulou ao líder Filipe Jacinto Nyusi, Presidente
da FRELIMO e Presidente da República, pela sua
entrega abnegada, bem como pela constante interação
directa com a população da Província de Cabo
Delgado, um sinal claro de solidariedade e paixão
com o seu povo.
O Secretário convidou os membros presentes a serem
mais vigilantes nos seus locais de residência e
arredores, denunciando qualquer movimento estranho
às autoridades governamentais, apelando maior
vigilância face a actual situação que o Pais atravessa,
por conta dos ataques armados que estão a decimar
vidas humanas e retardar o desenvolvimento.

FRELIMO em Inhambane

Inhambane: OMM em Govuro realiza VI Sessão Ordinária do Gaza: “Profissionais de enfermagem pelo
rigor e devoção no comprimento das
Conselho Distrital
actividades”-M.Chongo
Decorreu na última terça-feira, dia 11 de Maio, na sala de sessões do Comité Distrital do
Partido FRELIMO em Govuro, a VI Sessão Ordinária do Conselho Distrital da
Organização da Mulher Moçambicana (OMM), com o objectivo de avaliar o relatório do
Secretariado do Comité Distrital e o Orçamento de actividades do Secretariado Distrital.
No início, o Primeiro-secretário do Comité Distrital da FRELIMO em Govuro, Jorge
Raul Mandede, enalteceu a necessidade de fortalecer a coesão entre os membros da
OMM, empenho
na identificação física e angariação de membros, sustentabilidade e realização de
trabalhos de
sensibilização da rapariga, angariação de donativos para os deslocados da Zona Centro
e norte do país e o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
Afuade Abdul Gafar, Secretária Provincial Interina da OMM em Inhambane, na sua
intervenção, apelou a necessidade de manter a rapariga na escola, envolvimento na
agremiação da OMM dos jovens para terem o legado e a contínua solidariedade para
com os deslocados de Cabo Delegado.
Após o discurso de abertura e aprovação das comissões de trabalho, sob orientação de
Engrácia Brigada, Presidente da VI Sessão e membro do Conselho Distrital da OMM em
Govuro, os pontos foram apresentados, analisados e aprovados por unanimidade.
O conselho foi coeso em ideias de realizar actividades que visam identificar e legalizar
o espaço para a construção da Sede Distrital da OMM, sensibilizar o pagamento de cotas
pelos membros, angariar mais membros e realizar actividades que visam manter a mulher
firme, no fim, a Secretária Provincial da OMM, mostrou-se satisfeita pelo trabalho
abnegado realizado pelos membros da OMM em Govuro.

Por ocasião do dia internacional do enfermeiro,
efeméride concebida em tributo à precursora da
enfermagem
moderna
Florence
Nightingale,
Margarida Chongo rendeu na tarde desta quarta-feira,
12 de Maio, homenagem à todos os profissionais de
enfermagem da Província de Gaza, sob lema:
“Enfermeiros, uma voz para liderar: uma visão para o
futuro dos cuidados de saúde”.
Dedicando uma mensagem, Margarida Chongo
destacou o heroísmo destes profissionais, caracterizado
por uma postura de coragem e de amor ao próximo.
A dirigente argumentou que o rigor, a devoção e a
complacência no cumprimento das atividades fazem do
enfermeiro o motor do sistema de saúde.
“Demonstramos a nossa admiração e respeito por esta
classe, por colocarem incondicionalmente todo seu
conhecimento em benefício de uma unidade territorial
saudável” - referiu Margarida Chongo.
Dando seguimento, a Governadora da Província de
Gaza garantiu que o governo seguirá envidando
esforços pela contínua melhoria das condições de
trabalho dos profissionais de saúde em geral,
considerando que não obstante o ambiente de
contenção da despesa pública o sector de saúde tem
especial atenção, exemplificando as diligências pelo
reforço dos recursos humanos.
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Maputo Província: FRELIMO reúne com chefes das Sub-brigadas em Machubo
Sob direção do Chefe da Brigada de Apoio e Assistência ao Comité
da Zona de Machubo, Antonieta Manhique, realizou-se na tarde do
dia 11 de Maio, na Sede Distrital, um encontro com os Chefes das
Sub-brigadas de apoio e assistência aos Comités de Círculos de
Machubo.
O encontro visava analisar o processo de angariação de mais
membros, criação de Células e a sensibilização para o pagamento de
quotas.
Falando na ocasião, Antonieta Manhique disse ser importante o
envolvimento da brigada no Comité da zona de Machubo no processo
de angariação de mais membros, criação de Células e cobranças de
quotas a todos os níveis.
Tendo recomendado a angariação de mais membros e criação de mais

Células, respeitando sempre e com rigor o protocolo sanitário face à
pandemia da Covid-19 e a flexibilização no envio da informação
semanal, sínteses das sessões, planos de actividades e relatórios
mensais.
Não obstante, exortou as Sub-brigadas de Machubo a serem solidárias
com as vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado, apoiar os
deslocados de guerra com roupas e bens de primeira necessidade.
Assim como, continuarem a sensibilizar a população nos comités de
círculos a cumprir com todas as medidas de prevenção da Covid-19.
Por sua vez, os Chefes das Sub-brigadas da Zona de Machubo
comprometeram-se a cumprir com rigor as recomendações deixadas
pelo secretariado do Comité distrital e dar continuidade aos trabalhos
que estão a ser realizados ao nível das bases.

Zambézia: Administrador de Gurué lança primeira pedra
No âmbito de melhoria de infraestrutura e com vista ao atendimento condigno
à população, Costa Chirembué Ejai - Administrador do Distrito De Gurué
efectuou na manhã desta quinta-feira, dia 1 de Maio, na sede da Localidade
de Murrimo, o lançamento da primeira pedra para construção do edifício onde
irá funcionar a Secretaria da Localidade.
A construção está a cargo de ZSS CONSTRUÇÕES e terá duração de 120 dias
(4 meses) de execução.
Elias
Niquice
enalteceu
levado
a cabo pelosestá
membros
do partido
Na ocasiao,
Ejai
disse queo opapel
Governo
de Moçambique
preocupado
com o naquele
distrito,
em prol condigno
da contínua
liderança do aPartido
Frelimo
desenvolvimento
funcionamento
e atendimento
população,
porno
isso
está investindo do País.
Na
ocasião
Elias
Niquece,
apelou
à
contínua
observância
das
medidas
prevenção e
na construção de edifícios nas Localidades, Postos Administrativosdeentre
combate
à Covid-19. tendo apelado a vigilância para que não haja desvio de
outras Infraestruturas,
materiais. Ejai reforçou ainda o contínuo cumprimento das medidas de
prevenção e combate à Covid-19, e acções de vigilância comunitária.
Foto ilustrativa

Nampula: Secretariado Provincial da OMM realiza IV Sessão Ordinária
O Secretariado Provincial da Organização da Mulher Moçambicana (OMM) de
Nampula realizou na última quarta-feira, 05 de maio, a IV sessão ordinária, sob o
lema “Mulher na Liderança: Contribuindo para um Futuro de Igualdade num Mundo
da Covid-19”, alargada aos membros de honra , Conselho Nacional, Provincial e as
Secretarias Distritais da OMM em Ribáuè.
No discurso de abertura da IV sessão ordinária do Secretariado Provincial da OMM,
Leoneta António Ribeiro, Secretária Provincial da OMM de Nampula começou por
manifestar o sentimento de compaixão e pesar com os quadros que durante o período
que separa a III Sessão e está , pereceram, em sua homenagem pediu um minuto de
silêncio.
Na ocasião, Leoneta Ribeiro saudou de forma particular os membros de honra,
Conselho Nacional, Provincial, as Secretarias Distritais da OMM e outros quadros do
Partido FRELIMO e o Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
Na IV Sessão ordinária, alargada aos Membros de Honra , Conselho Nacional,
Provincial e as Secretárias Distritais da OMM em Nampula fez-se a apresentação,
apreciação e aprovação do relatório de actividades do Comité Distrital, referente ao
ano de 2020, do plano de orçamento referente ao ano de 2021, das linhas gerais para
2021, do relatório dos primeiros meses do ano 2021 e o balanço de actividades das
datas comemorativas e festivas.
A Sessão Ordinária daquele órgão contou com a presença de membros de Honra,
Membros do Conselho Nacional da OMM e Provincial, as esposas dos dirigentes da
Província (Esposa do Governador e Esposa do Secretário de Estado). Para além
destes, esteve presente na IV Sessão Ordinária do Secretariado Provincial da OMM
de Nampula, o Secretário do Comité Distrital do Partido FRELIMO de Ribáuè,
Gonçalves Tomola, e outros quadros residentes.
Coube a Secretária Provincial da OMM de Nampula apresentar em plenária da IV
sessão ordinária do Secretariado Provincial da OMM de Nampula todos instrumentos
e submeter ao órgão para apreciação e aprovação dos mesmos que irão sob maneira
catapultar para o resgate do Município nos próximos pleitos eleitorais de 2023 e 2024.
No final, Leoneta Ribeiro agradeceu ao Distrito de Ribáuè por acolher este evento e
disse que, apesar de várias adversidades que o país enfrentou desde 2019 até então,
como ciclone Kenneth, Eloise, deslocados da acção dos terroristas da vizinha
Província de Cabo Delgado, Covid-19 e mudanças climáticas em algumas regiões que
originou a insegurança alimentar, a OMM e o Partido FRELIMO continuam e
continuará a trabalhar na busca de soluções adequadas para o bem-estar da população.

Inhambane: Secretário Distrital da OJM
reúne com membros em Vilankulo
Decorreu nesta quarta-feira, dia 12 de Maio de 2021, um
encontro dirigido por Egídio Braz Bernardo Vilanculo,
Secretário Distrital do Comité Distrital da Organização
da Juventude Moçambicana (OJM), na eleição do
candidato da OJM para candidato a Presidente do
Conselho Distrital da Juventude.
Os membros exerceram sem sobressalto as actividades
que tinham sido planificadas, com grande destaque a
votação do candidato da OJM.
O resultado de votos indicou Jamaica Afonso João como
vencedor das eleições, tendo conseguido 31 votos contra
1 voto considerado nulo. Estiveram presentes no
encontro 50 jovens, dos quais 32 tinham direito a voto.
No fim das eleições, o candidato recém-eleito mostrouse satisfeito e deixou a promessa de poder continuar a
lutar para que possa sair melhor na etapa seguinte, pois,
segundo Jamaica, caso vença o próximo escrutínio, a
palavra de ordem é continuar com os anseios da
juventude no Distrito de Vilankulo.
Ainda no encontro, o Secretário Distrital exortou os
Secretários dos Comités das zonas de Círculos, para
continuar a dar o apoio em ideias positivas que
dignificam a juventude moçambicana, de forma a
garantir melhor colaboração na Organização.
No fim dos trabalhos, os presentes receberam a visita do
Secretário de Mobilização, Trabalhos Voluntários e
Organizações Sociais do Partido, em representação
Primeira-secretária do Comité Distrital, onde saudou o
candidato eleito e parabenizou aos jovens que souberam
exercer o seu dever de membro e deixou orientações
claras para que os jovens saibam acolher a confiança.
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Sofala: FRELIMO incentiva apoio às vítimas dos ataques de Cabo Delgado

FRELIMO em Sofala

O Secretário Distrital da Organização da Juventude Moçambicana (OJM) em
Marínguè, Ezequiel Psico, realizou na quarta-feira, 12 de Maio, o primeiro balanço da
angariação de produtos não perecíveis, para o apoio às vítimas dos ataques de Cabo
Delgado.
Na ocasião, Psico começou por exortar os membros da OJM a aderir o movimento de
repúdio aos ataques terroristas em Cabo Delgado e da junta militar da RENAMO, e
pediu para continuar a apoiar as vítimas destes ataques e apelou a vigilância.
Foi dito na ocasião, que a mensagem foi bem acolhida pelos membros ao nível dos
Comités de Círculos, e os mesmos continuaram a apoiar, assim como os produtos não
perecíveis encontram-se disponíveis.
Perante isso, foi constituída uma comissão de recolha chefiada pelo Daniel Cujia que
se encarregou de passar pelos Comités de Círculos da Zona-Sede a buscar os donativos.
Importa referir que os Comités de Círculos no mínimo devem tirar 2 galones de milho
e os jovens funcionários qualquer produto.
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INFORME-SE SOBRE A FRELIMO NAS REDES SOCIAIS

Página Oficial do Presidente da Frelimo e da República de
Moçambique: www.facebook.com/NyusiConfioemti/
Página Oficial da FRELIMO: www.facebook.com/frelimo/
Página Oficial da NACHINGWEA:www.facebook.com/debateinformado/

Página Oficial do Presidente da Frelimo e da República de
Moçambique: www.twitter.com/FNyusi
Página Oficial da FRELIMO: www.twitter.com/FRELIMO_
Página Oficial da
NACHINGWEA:www.twitter.com/nachingwea_frelimo/

Página Oficial da FRELIMO:
www.instagram.com/frelimo_mocambique/
Página Oficial da NACHINGWEA:
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=lu4n3hk36ejj&utm_cont
ent=8duqsqx

Website: https://frelimo1962.info
Nacional: https://nacionalfrelimo.blogspot.com/
CaboDelgado- https://frelimoemcabodelgado.blogspot.com/
Niassa - https://frelimoemniassa.blogspot.com/
Nampula - https://frelimoemnampula.blogspot.com/
Zambézia - https://frelimonazambezia.blogspot.com/
Tete - https://frelimoemtete.blogspot.com/
Manica - https://frelimoemmanica.blogspot.com/
Sofala- https://frelimoemsofala.blogspot.com/
Inhambane - https://frelimoeminhambane.blogspot.com/
Gaza - https://frelimoemgaza.blogspot.com/
Maputoprovíncia- https://frelimonaprovinciademaputo.blogspot.com
Cidade de Maputo - https://frelimoemmaputo-cidade.blogspot.com/

Com a FRELIMO e NYUSI, unidos,
Moçambique avança
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