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Manica:
Tomás
Chithango
recomenda a criação de brigadas
anti-Covid-19
O Primeiro-secretário do Comité Provincial
da FRELIMO em Manica, Tomás Lucas
Chithango, sugeriu a criação de brigadas
para sensibilizar a população a cumprir com

FRELIMO em Gaza

Gaza: FRELIMO em Massingir sensibiliza membros de Comités de zona

as medidas de prevenção da Covid-19.
O Primeiro-secretário deu a recomendação,
ontem (20), durante um encontro com
membros e simpatizantes da FRELIMO no
distrito de Manica.
Na ocasião, Tomás Chithango instruiu que as
brigadas sejam formadas a partir das células
do partido, de modo que cada brigada
trabalhe na sua comunidade e torne o
trabalho mais eficaz.
Igualmente, o político reiterou a necessidade
de

todos

serem

responsáveis

no

cumprimento rigoroso de todas as medidas
preventivas, para estimularem os outros.
Foto
arquivo que
Valedoreferir

o encontro marcou o início

da visita de Chithango ao distrito referido,
onde vai trabalhar com os órgãos da base
pelos próximos dias, com vista avaliação da
actual

situação

politica

do

Partido

FRELIMO, ao nível da Província de Manica
e desenhar novas estratégias de crescimento.

NESTA EDIÇÃO

Benito Ernesto Tamossene, Primeirosecretário Distrital de Massingir, reuniu na
tarde desta terça-feira (20), com os membros
dos Comités de Círculos de Machamba e
Chimangue, no âmbito de Sensibilização da
população para o Cumprimento escrupuloso
das medidas de prevenção e combate à covid19, ataques terroristas em Cabo Delgado, e às
ações belicistas da autoproclamada Junta
militar da Renamo em Manica e Sofala.
Na
ocasião,Tomocene
começou
por
endereçar mensagens de apreço e gratidão a
todos os membros e simpatizantes da
FRELIMO, que manifestaram o seu gesto de
solidariedade para com as vítimas dos ataques
terroristas em Cabo Delgado, contribuindo em
diversos produtos e/ou em valores monetários.
Face às Uniões Prematuras que se verificam
no distrito, o dirigente, exortou aos
participantes sobre a lei que as proíbem, e
pediu à população a denunciar actos desta
natureza que perigam a vida das
jovens/adolescentes.
Num outro desenvolvimento, Benito instou
aos militantes da FRELIMO sobre a
necessidade do resgate da experiência de
agudização da vigilância política ao nível dos
bairros para inviabilizar quaisquer manobras
que visam a instalação de células terroristas e
do grupo Nhongo.

agudização da vigilância política ao nível dos
bairros para inviabilizar quaisquer manobras
que visam a instalação de células terroristas e
Er
do grupo Nhongo.
Prosseguindo com a agenda de trabalho,
Tamossene, exortou aos membros e militantes
da FRELIMO, e a população em geral para se
engajarem nos preparativos das celebrações
dos 60 anos da fundação da FRELIMO,
recentemente lançadas pelo Filipe Jacinto
Nyusi, presidente da FRELIMO e Presidente
da República de Moçambique.
Nesta digressão, o Primeiro-secretário, fez-se
acompanhar pelos membros do Secretariado e
Secretários das Organizações Sociais da
FRELIMO (ACLLN, OMM e OJM).
Os membros e simpatizantes do Partido
FRELIMO presente, mostram-se satisfeito
com a visita do Primeiro-secretário Distrital,
tendo considerado ser cada vez mais
fundamental trabalhar com os Comités, com
vista a fortificação das acções politicas na
Província de Gaza, sabemos que actualmente
atravessamos por momentos difíceis, mas não
podemos deixar de trabalhar como pretexto
para com as bases, frisou.
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Maputo Província: OJM em trabalha
no Povoado de Mandevo
A Organização da Juventude Moçambicana
(OJM) ao nível da Namaacha, reuniu no dia 18
de Julho, na localidade de Impaputo, com
jovens do povoado de Mandevo.
O encontro dirigido pelo Secretário Distrital da
agremiação, Ildo João Chaúque, tinha como
objectivo aferir o nível de organização e
vitalidade dos órgãos de base, bem como,
fortalecer a coesão e união no seio dos jovens.
O encontro serviu para consciencializar os
jovens para um redobrar de esforço no
cumprimento escrupuloso das medidas de
prevenção e contenção da propagação da
Covid-19, tendo em conta a agressividade da
nova variante (delta), repudiar os ataques
terroristas em Cabo Delgado e da junta militar
da Renamo no centro do país, e divulgar as
comemorações dos 60 anos da fundação da
FRELIMO, lançados no passado dia 25 de
Junho do ano em curso.

NACHINGWEA

Inhambane: OJM em
Círculo de Chichocane
Anastácio

Juliano

Cerveja,

Vilankulo
Secretário

escala
de

Mobilização e Trabalhos Voluntários do Comité
Distrital da OJM, aquando da sua visita de trabalho
em Chichocane, na passada sexta-feira, dia 16 de
FRELIMO na Província de Maputo

Julho de 2021, no apoio ao funcionamento das bases,
preparação da revitalização dos Comités de Círculos
Dependentes da Sede Distrital e na intensificação do
cumprimento das medidas de prevenção a pandemia
do coronavírus.
Nessas ocasiões, o Secretário de Mobilização e
Trabalhos Voluntários reforçou sobre a importância

Foto ilustrativa

de observância das medidas de prevenção da Covid19 anunciadas ontem dia 15, por Filipe Jacinto Nyusi,
Presidente da FRELIMO e Presidente da República
de Moçambique na sua Comunicação a nação de
forma agravante devido à situação actual de subida
de casos da Covid-19, tendo recomendado a cumprir
rigorosamente com as medidas pois esta doença é
uma realidade e está a matar no país.
Anastácio Cerveja não ficou satisfeito ao ver quase
todos jovens sem máscara de protecção facial,
também apelou aos mesmo a pautarem pelas boas
práticas e exemplares em ações para o bem de todos.

FRELIMO em Sofala

Sofala: Nhamungone visita Comités de Círculos

Tete: OJM em Mágoè oficializa Gabinete
Distrital de Preparação do II Congresso

Na área do seu périplo pelas Zonas políticas do distrito, Fernando Razão Nhamungone,
Primeiro-secretário do Comité Distrital da FRELIMO na Beira, visitou na tarde de
quarta-feira, 14 de Julho, a Zona de CFM onde reuniu-se com quadros daquela zona.
Para além dos membros do secretariado do Comité de Zona, estiveram presentes no
encontro parte dos membros do Comité da Zona,dos Primeiros-secretários dos Comités
de Círculos, as Chefias das Organizações Sociais da Zona e os chefes das brigadas da
Zona que assistem os Círculos.
A visita do dirigente da FRELIMO na Beira àquela Zona tinha como principais
objetivos, apresentar José Paulo Mutoroma, novo administrador do distrito da Beira, aos
membros da Zona, avaliar o nível de cumprimento das medidas de prevenção da Covid19, e efetuar o lançamento do Movimento de celebração dos 60 anos fundação da
FRELIMO.
Falando em nome de todos membros da FRELIMO daquela Zona, Ilídio Zunguze,
Primeiro-secretário do Comité da Zona, endereçou uma mensagem de boas vindas ao
administrador e como manifestação da sua alegria, os membros da Zona ofereceram
lembranças ao novo chefe do governo distrital da Beira.
Mutoroma agradeceu aos membros pela calorosa recepção, prometeu trabalhar em
estreita relação com o partido e pediu a união da família FRELIMO para que o presente
ciclo de governação seja coroado de êxitos.
Em jeito de fecho, o Primeiro-secretário do Comité Distrital alertou aos presentes sobre
a eclosão em Moçambique da nova e mais letal variante da Covid-19, a variante Delta e
instou ao Secretariado do Comité da Zona a incrementar acções com vista a prevenir a
propagação da Covid-19 nos Círculos e sobre o movimento da celebração dos 60 anos
da Fundação da FRELIMO, exortou aos órgãos ao nível da Zona a programarem e
realizarem actividades concretas para fazerem destas celebrações um momento de
exaltação das conquistas obtidas pela FRELIMO ao longo dos 60 anos da sua existência,
tendo considerado que mesmo em meio de adversidade que o pais atravessa, os feitos da
FRELIMO continuam a ser notável rumo ao cumprimento do PQG.

Na tarde de ontem, 20 de Julho, teve lugar na Sede do
Comité Distrital do Partido FRELIMO em Mágoè a
cerimônia de oficialização do Gabinete Distrital de
preparação do II Congresso da Organização da
Juventude Moçambicana (OJM), sob liderança do Jó
Elias, Secretário de Organização Mobilização e
Propaganda do Comité Distrital em representação
do Biuntu Penda Chirumbira, Primeiro-secretário do
Comité Distrital. O encontro contou com a
participação de Martolino Rocha Gavião, Secretário
Permanente Distrital em representação do Titos
Vunduane Sitoe, Administrador do Distrito de Mágoè.
Na ocasião, Jó Elias saudou e exortou os jovens a ter o
espírito de coesão e engajamento das actividades
planificadas rumo ao II Congresso.
Por último, apelou à juventude para que se abstenha de
terroristas em Cabo Delgado e da Junta militar na Zona
Centro, igualmente, pede maior vigilância no
cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19.
Vale referir que a organização a Juventude
Moçambicana (OJM) em Tete, tem vindo a
desenvolver varias ações com vista a sensibilização
dos jovens da agremiação, a se juntar aos preparativos
do II Congresso que se aproxima, isso porque e missão
de cada jovem da OJM contribuir para que esse evento
sai sem falhas, mesmo em meio de tantas adversidades
que a juventude atravessa.
PÁG.2
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Inhambane: FRELIMO em Mabote realiza a VIII Sessão Ordinária do Comité Distrital
Na última Sexta-feira, 16 de Julho, em cumprimento da
periodicidade de realização das Sessões, o Comité Distrital do
Partido FRELIMO em Mabote, efectua a sua VIII Sessão Ordinária
do órgão com olhos postos na busca de estratégias de sensibilização
da população do Distrito, a fim de garantir o cumprimento rigoroso
das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 que atinge
proporções cada vez alarmantes no país e no mundo fora.
O alastramento generalizado da variante Delta que se nota mais
transmissível e pouco selectivo é uma ameaça perigosa para o bemestar social. Face a esta triste realidade, o Comité Distrital da
FRELIMO em Mabote garante cumprir e fazer cumprir com as
medidas de prevenção anunciadas ontem, 15 de Julho, por Filipe
Jacinto Nyusi Presidente da FRELIMO e Presidente da República de
Moçambique, que se acrescentam às anteriores medidas, visto que só
assim é que se pode vencer este mal bastante agressivo.

Outro desafio relaciona-se com a busca de soluções locais para
responder aos anseios da
população do Distrito.
Outrossim, o órgão frisou a necessidade de massificação da vigilância,
acções solidárias e movimentos de repúdio ao terrorismo que se assinala
em alguns Distritos de Cabo Delgado, donde o órgão saúda,
efusivamente, aos esforços empreendidos pelo Governo de
Moçambique liderado por Filipe Jacinto Nyusi, na busca de alternativas,
cada vez melhores e cautelosos, para preservar a nossa soberania e
garantir a segurança social, cada membro deve continuar engajado na
criação de estratégias com vista a promoção das realizações da
FRELIMO, sabe-se que o país actualmente atravessa grandes
dificuldades, mas os esforços do “Camarada Presidente”, Filipe Jacinto
Nyusi, são notáveis na busca de soluções com vista ao desenvolvimento
do pais, devemos ser cada vez mais multiplicadores dessas acções.

Cabo Delgado: Mário Hage quer maior interação entre secretários dos
círculos

Foto ilustrativa

O Primeiro-secretário do Comité Distrital da FRELIMO em Namuno, Mário Hage,
apelou a uma maior interação entre os secretários dos círculos do partido, com vista
a melhorar o seu alinhamento e coordenação de actividades.
O Primeiro-secretário falava, sábado (17), durante um encontro com a classe, na
sede distrital do partido.
Na ocasião, Hage destacou que, além de aperfeiçoar a sua comunicação, os
secretários devem acatar as mensagens do partido e do Governo, servindo de
exemplo para a população.
“A população que recebe as vossas mensagens, devem olhar para vocês como
líderes exemplares no cumprimento das orientações superiores”, destacou.
Na mesma ocasião, o político recordou, ainda, que a união de todos é crucial para
a vitória da FRELIMO, nos pleitos eleitorais.

Maputo Cidade: PR saúda muçulmanos pela celebração do Eid
O Presidente da República, Filipe Nyusi, saúda a Comunidade Muçulmana
Moçambicana e do Mundo, assim como aos peregrinos da Casa de Allah pela
celebração, ontem (20), do Idul Adha.
Em um comunicado de imprensa, o chefe do Estado diz que o ritual representa o
reconhecimento do sacrifício do Patriarca Ibrahim e institui no Islão os rituais de Hadj
para eternizar o legado deste grande mensageiro de Allah.
Sublinha que esta mensagem de sacrifício e perseverança em que os moçambicanos e a
população de outros países do mundo não puderam se fazer presentes em Meca para
cumprir o 5º pilar do Islão, devido à Covid-19, coincide com um momento crucial da
história do país e do mundo, em geral.
“Neste contexto especial, pede-se a cada cidadão, fiel ao Islão para que, como Ibrahim
o fez no passado, aceitemos, hoje, o apelo no sentido de, mais uma vez, consentirmos
sacrifícios para que possamos sair vitoriosos na prevenção da Covid-19, observando as
medidas preconizadas no decreto presidencial”, lê-se na mensagem de Nyusi.
Mesmo diante desta adversidade, o PR deseja a toda a comunidade muçulmana, um Eid
Mubarak e que iniciem o dia de amanhã, agradecendo a Allah, através de orações que,
desta vez, só serão em família e não em congregações como aconteceria em condições
normais.
“Rogamos a Allah, nosso Senhor, que erradique do nosso meio este mal da Covid-19
que desafia a todos nós, na crença de que perante si, ó Allah, nada é impossível. Em
nome do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, desejo a todos vós
Festas Felizes e IDUL AD’HÁ MUBARAK”, concluiu o chefe do Estado.
Numa outa mensagem por ocasião do Ide Ul-Adha, a FRELIMO destaca a solidariedade
da comunidade muçulmana em prol dos desfavorecidos com destaque para as vítimas
do terrorismo em Cabo Delgado.
De acordo com o comunicado, a FRELIMO exorta a todos os cidadãos a tomarem
medidas de precaução contra a pandemia do novo coronavírus.

Cabo Delgado: OJM em Ancuabe vai
reforçar apelo ao uso da máscara
A Organização da Juventude Moçambicana (OJM), em
Ancuabe, vai levar a cabo uma campanha denominada
“operação máscara”, que visa sensibilizar a população
a usar o equipamento de proteção.
A iniciativa terá início, amanhã (22), no Posto
Administrativo de Metoro, escalando locais de grande
fluxo de pessoas, com foco nos terminais rodoviários.
O trabalho vai envolver, além dos membros e
simpatizantes da OJM, líderes comunitários e chefes
dos mercados, sob a orientação do Secretário Distrital
da organização, Suaide Salimo.
Além do uso da máscara, o órgão juvenil vai actualizar
a população sobre o número de casos e exorta-la a
cumprir com as outras medidas de prevenção da Covid19.
“Queremos, dessa forma, ajudar na redução do número
de pessoas infectadas pela doença, por forma a garantir
o bem-estar de todos e o retorno à normalidade”, disse
Salimo.
Vale referir que, na próxima semana, a campanha vai
decorrer nos postos Administrativos de Meza e
Ancuabe-sede, com vista ao apoio do governo na
disseminação de informação sobre o combate a Covid19 na Província.
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INFORME-SE SOBRE SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA
Inspectores da SADC reúnem para
delinear novas estratégias

FDS intensificam acções no combate
aos terroristas

Ruanda apoia Moçambique no
combate ao terrorismo em Cabo
Delgado

Os Inspectores de Defesa ao nível da região
austral (SADC), reuniram-se na última sextafeira, 15 de Julho, com vista à criação de novas
estratégias para dinamização de actividades nas
áreas de defesa e segurança.
Por conta do actual contexto da Covid-19, a
reunião decorreu via videoconferência, que
tinha ainda em vista a preparação da 15a
Reunião do Grupo de Trabalho de Inspetores da
região.

Segundo fontes militares que falavam a
Televisão de Moçambique, garantiram que as
Forças de Defesa e Segurança vem
intensificando as operações combativas de
forma conjunta, principalmente em zonas de
combates nos últimos 7 dias, o que culminou
com a fuga de vários terroristas que se
encontravam ao redor, sendo que uma parte
destes, seguiu em direcção a Mocimboa da
Praia.
Fonte:
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%A
Ancia/f/fds-intensificamac%C3%A7%C3%B5es-no-combate-aosterroristas

A margem da cooperação existente entre os
governos de Moçambique e Ruanda, serão
enviadas a partir de hoje, 09 de Julho, tropas
Ruandesas com vista ao apoio no combate ao
terrorismo na Província de Cabo Delgado.
Segundo o comunicado do Governo Ruandês,
o contigente destacado é composto por cerca
de 1.000 Homens das Forças de Defesa do
Ruanda (RDF) e da Polícia Nacional do
Ruanda (RNP).
Fonte:

Fonte:
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AA
ncia/f/inspectores-da-sadc-re%C3%BAnempara-delinear-novas-estrat%C3%A9gias

https://defesamoz.info/contrainsurgência/f/ruanda
-apoia-moçambique-no-combate-ao-terrorismoem-cabo-delgado
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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
Website da defesa: https://defesamoz.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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