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MEDIADORES DEVERÃO ESTAR 
PRONTOS A PARTIR DO PRÓXIMO 
DIA 11

O líder da RENAMO revelou, 
que os mediadores internacio-
nais para o diálogo político de-
verão estar prontos para o cum-
primento da sua missão a partir 
do próximo dia 11, Segunda-
-Feira. Afonso Dhlakama vol-
tou a esclarecer que os ataques 
estão a intensificar-se na zona 
Centro do país por causa do 
Governo, uma vez que as forças 
da RENAMO apenas se limitam 
a defender-se. “Quem está a 
atacar em Gorongosa são os da 
FRELIMO.” Enfatizado, o Líder 
da RENAMO acusou o Governo 
de o querer matar para depois 
negociar. Segundo Dhlakama, o 
Governo da FRELIMO não está 

interessado na Paz.     

Em entrevista telefónica divulga-
da pela STV, Afonso Dhlakama re-
velou as razões que ditaram o au-
mento do número de membros das 
equipas negociais do Governo e da 
RENAMO. 

“Quando conversei com o meu 
irmão mais novo, Nyusi, salvo erro 
há duas semanas, chegamos à con-
clusão de que já que os primeiros 
seis que discutiram (três do lado do 
Governo e outros três do lado da 
RENAMO) conseguiram constituir a 
agenda, porquê não lhes mantería-
mos para fazer parte das negocia-
ções? Então, pensamos que poderí-
amos acrescentar mais três de cada 

lado para passarem a ser grupos 
de diálogo. Por isso já submetemos 
mais nomes e o Governo já os re-
cebeu. Por sua vez, o Governo tam-
bém já nos enviou os nomes da sua 
parte. Isto significa que os grupos 
de diálogo já estão constituídos e 
prontos. Agora esperamos a chega-
da dos mediadores para iniciarmos 
o diálogo”, explicou Dhlakama

A propósito das últimas declara-
ções públicas do Presidente Nyussi, 
o líder comentou:

“Sinto pena dele. Deve estar a 
fazer aquilo para tapar a vista das 
pessoas. Ele é membro da Frelimo 
desde jovem e sabe o que aconte-
ceu em Roma. Os confrontos são de 
ambos os lados. Então temos que 
saber de onde vem cada ataque. 
Quem anda mil e quinhentos qui-
lómetros, com blindados e canhões 
para vir bombardear aqui no centro 
são homens da Frelimo, orientados 
pela mesma pessoa que parece ter 
pena das vítimas dos ataques. Por-
tanto, é ele que está a perpetuar 
os ataques. Agora, o que devemos 
fazer é conversar para podermos 
chegar ao consenso, o qual pode 
nos permitir entender porquê há 
ataques”, disse Dhlakama, acres-
centando que “Há um lado que não 
quer a democracia e que nos ataca. 
A RENAMO é vítima de ataques, e 
não pode cruzar os braços porque 
também tem direito à vida e à se-
gurança. Mas repito, é fácil aca-
barmos com tudo isto para sempre, 
desde que haja vontade”
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Editorial

PRECISAMOS DE FLEXIBILIZAR O 
DIÁLOGO POLÍTICO
Depois da indicação de mais seis 

elementos para incorporar à Comissão 
Mista encarregue de preparar o propalado 
encontro de alto nível entre os presidentes 
Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi, urge 
agora flexibilizar o próprio diálogo político 
com vista ao rápido alcance de consensos 
que possam conduzir para à Paz.

Anima-nos saber que a comissão 
encarregue de preparar o diálogo político 
conducente a paz duradoira,  apreciou 
na quarta-feira as metodologias de 
funcionamento daquela que daqui passará 
a ser chamada de “Comissão Mista 
Alargada”.

Podemos igualmente dizer que estamos 
animados com a conclusão das discussões 
e a consensualização dos Termos de 
Referência sobre as atribuições dos 
mediadores, nomeadamente a União 
Europeia, a África do Sul e a Igreja Católica, 
bem como o envio das cartas-convites. 
Qualquer radicalismo ou ego para arrastar 
o diálogo por mais tempo enquanto se 
potencia o plano militar para decapitar a 
quem se diz pretender negociar, seria uma 
atitude de falta de vontade para resgatar 
o país do actual  misto de crises em que 
está mergulhado. Porque a ansiedade 
dos moçambicanos e da comunidade 
internacional é maior, pensamos que as 
partes precisam de estabelecer nos seus 
termos de referência o tempo necessário 
para o encerramento deste diálogo, de 
modo a que o país possa avançar para 
outros planos. 

Para a RENAMO, uma flexibilidade no 

diálogo poderia implicar a abstenção das 
acções militares. Ao concordarem com 
os pontos colocados em cima da mesa, 
entendemos que as partes acreditam que 
são pontos viáveis, fáceis de discutir e 
possíveis de serem consensualizados. 

Mas não podemos dizer que estamos 
animados, quando nos parece não existir 
vontade para flexibilidade às negociações, 
senão de arrastar o tempo. Prova disso é 
que continuamos a assistir com estranheza 
o reforço dos meios militares e bélicos, bem 
como a intensificação dos ataques que têm 
como alvo o Presidente Afonso Dhlakama. 
Aliás, o próprio Presidente da RENAMO 
acaba de confirmar que verifica-se o 
recrudescimento da situação militar, com 
o governo a enviar milhares de militares 
para abatê-lo ou capturá-lo. Como que 
a confirmar-se que este presidente da 
Frelimo só quer negociar com a RENAMO 
depois de matar o Presidente Afonso 
Dhlakama. Com tudo isto, uma coisa 
precisa ser feita:

Compete a comissão mista propor as 
lideranças a cessação das hostilidades 
militares e o recuo das tropas para os 
respectivos aquartelamentos, como forma 
de garantir que o diálogo decorra num 
ambiente de confiança e de manifestação 
de interesse. Para já, estamos a espera 
que haja mais progresso neste processo 
negocial, sobretudo num acordo sobre as 
matérias a discutir. 

Lembrem-se os amantes da guerra que 
guerra só promove mais guerra.
E de guerra o povo esta cansado
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O Secretário-geral da RENAMO 
Manuel Bissopo dirigiu uma reunião 

de quadros e membros do seu par-
tido, nas instalações da Delegação 
política provincial de Maputo, na ci-
dade da Matola, no dia 28 de Junho. 
De acordo com as palavras de Bisso-
po, a RENAMO está a realizar desde 
o desde o dia 24 de Junho, encontros 
com os seus militantes nas provín-
cias para avaliar o nível de execução 
das actividades programadas.

O Secretário-geral da RENAMO, 
falando através dos órgãos de in-
formação disse ao povo moçambi-
cano que a RENAMO irá participar 
nas próximas eleições autárquicas 
a realizarem-se no ano de 2018 e 
as gerais que terão lugar em 2019. 
Por isso os trabalhos em curso visam 
preparar e elaborar estratégias com 
o envolvimento dos seus quadros e 
membros provinciais e locais.

“A máquina do partido precisa de 
ser afinada para, para poder corres-

ponder ao nível de competição que 
vai haver nesses pleitos eleitorais” 
disse o Secretário-geral da RENA-
MO, Manuel Bissopo. Que manifes-
tou a insatisfação do seu partido 
que é a lutadora pela democracia, 
pelo fraco nível democrático que 
o país vive, que segundo Bissopo é 
uma democracia não efectiva. Sen-
do preocupação da RENAMO e sua 
preocupação pessoal que para ha-
ver uma democracia efectiva é ne-
cessário que os processos eleitorais 
sejam cada vez mais transparentes 
e justos.

O Secretário-geral da RENAMO 
terminou sua intervenção conside-
rando que a Luta pela Democracia, 
levada a cabo pelo Presidente Afon-
so Dhlakama e pela RENAMO deve 
reflectir-se na sua participação em 
eleições justas e transparentes por-
que o povo assim o deseja.   

A liga feminina do maior partido da opo-
sição no país, celebrou passada Terça-feira, 
36 anos de sua existência.

Em contacto com a imprensa nacional, 
as mulheres do partido liderado pelo Pre-
sidente Afonso Dhlakama, afirmaram que 
comemoravam este aniversário com tris-
teza devido à perseguição pela Frelimo do 
seu amado Presidente, o que gerou este cli-
ma de tensão político-militar que vem as-
solando o país desde a divulgação fraudu-
lenta dos resultados das últimas eleições.

 Maria Martins, Presidente da Liga Fe-
minina da RENAMO, disse que Frelimo não 
está a encarar o diálogo com seriedade e 
assegurou que a RENAMO nunca tomou 
a iniciativa de atacar, agindo somente em 
auto defesa.

A liga Feminina da RENAMO avançou 
também, que o governo do antigo pre-
sidente da República de Moçambique, 
Armando Guebuza, devem ser responsa-
bilizados pelas dívidas ocultas e nunca se 
penalizar o povo moçambicano.

“A Semana em foco” 
Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.

Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra Verde 

Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas 

Participe! 821075995 ou 840135011

REUNIDA NA MATOLA: RENAMO 
PREPARA AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES

36º ANIVERSÁRIO DA LIGA FEMININA 
DA RENAMO
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A falta de transparência e precisão 
na Conta Geral do Estado foi larga-
mente denunciada pelos deputados 
da bancada da RENAMO que incan-
savelmente se batem pela Democra-
cia em todas as cessões plenárias, 
nas reuniões das comissões e mes-
mo nas visitas aos círculos eleitorais. 
Destacamos nesta edição a interven-
ção de António Muchanga que trans-
crevemos na íntegra:

Estamos em mais uma jornada onde o 
assunto a tratar é a Conta Geral do Esta-
do referente ao ano 2014, mas antes per-
mitam-me excelências que saúde em pri-
meiro lugar, Sua Excelência o Presidente 
Afonso Dhlakama lutador pela Democra-
cia e bem-estar do povo moçambicano.

Em segundo lugar quero saudar o povo 
moçambicano e em particular a popula-
ção da província de Maputo, meu círculo 
eleitoral.

A lei estatui que a Conta Geral do Esta-
do deve conter informações sobre a dívi-
da pública, incluindo a indirecta consubs-
tanciada em avales e garantias, sobre os 
activos e passivos financeiros e patrimo-
niais do Estado nos termos do disposto 
na alínea e) do artigo 47 da lei n° 9/2002, 
de 12 de Fevereiro que cria o Sistema de 
Administração do Estado SISTAFE.

Considerando que o país foi endividado 
para financiar as actividades da ProIndi-
cus e MAN em mais de um bilião de dó-
lares em violação da lei n° 1/2014 de 24 
de Janeiro, que aprova o Orçamento do 
Estado cujo seu artigo 11 autoriza o Go-
verno a emitir garantias e avales no valor 
de 15.783.500 mil meticais, e porque os 
dados referentes a estes avales não cons-
tam da presente Conta Geral do Estado, 
está muito mais claro que o Governo não 
está a respeitar a legislação aprovada 
por esta Casa.

Esta prática sistemática do Governo 
desrespeitar a Assembleia da República, 
é em parte encorajada pelos colegas de-
putados da bancada da Frelimo porque 

não sabem usar o seu mandato em defe-
sa do nosso povo interessando-se apenas 
em apoiar o Governo fraudulentamente 
proclamado pelo Conselho Constitu-
cional contra a vontade da maioria dos 
eleitores que depositaram o seu voto nas 
urnas a favor do Partido Renamo e seu 
candidato Sua Excelência o Presidente 
Afonso Dhlakama.

A violação das leis por parte do gover-
no não se limitou apenas as leis 2/2009 
e 1/2014, mas também foram violados 
outros dispositivos legais tais como a 
própria Constituição da República artigo 
179, no seu n° 2 alínea e) e foram exe-
cutados projectos de investimentos sem 
que estivessem inscritos no orçamento 
aprovado.

Foram efectuadas redistribuições de 
dotações de umas verbas para outros  
programas sem se obedecer aos proce-
dimentos e limites estatuídos no Decreto 
3/2014 de 7 de Fevereiro, o que demos-
tra que o governo não respeita até a le-
gislação por si aprovada.

Os atropelos sistemáticos a legislação 
por parte do governo, perduram porque 
apesar da conta ser julgada pelo Tribu-
nal Administrativo, não há medidas que 
se tomam contra os infractores de modo 
a conformarem-se com a lei. É porque 
esta pratica está a criar transtornos aos 
gestores que tanto se sacrificam para 
dignificar os cargos que ocupam, urge 
perguntar, qual é o papel do Ministério 
Público em relação a estas violações?

Outro aspecto que o Parecer da Conta 
nos indica é que os empréstimos conce-

didos com fundos de tesouro em 2002 
isto é há 14 anos não foram pagos pelas 
seguintes empresas:

- TSL 67.255 milhões de meticais, Téc-
nica Industrial 36.208 milhões, Água 
Vumba 9.486 milhões, Chá Monte Ma-
tate 45.522 milhões, Trans Autral 38.360 
milhões, Massacocos 21.906 milhões, 
Chá Nemae 6.000 milhões, Lomaco 680 
milhões, Mabor 5.864 milhões …….

Perante estes factos assistimos nesta 
magna casa os defensores da maldade 
como se advogados de diabo se tratas-
sem, a defender os desmandos do gover-
no tratando-as de imperfeições.

Não são imperfeições mas omissões 
propositadas pois, visam salvar os comu-
nistas envolvidos em escândalos finan-
ceiros conforme atrás demostramos.

Senhora Presidente da Assembleia da 
Republica

Excelência
Senhor Primeiro-ministro
Quanto custam as operações da Auto-

ridade Tributaria?
Quanto custam os uniformes de Gola 

Insígnias e porquê pagaram 6 milhões de 
meticais em agendas para os funcioná-
rios, que só foram entregues em Junho 
do ano corrente? Para que servem en-
tão?

Quem controla com rigor o fundo co-
mum da Autoridade Tributaria?

São estes e outros males que graçam a 
presente conta que nos levam a propor a 
reprovação desta Conta Geral do Estado.

Tenho dito muito obrigado.

A RENAMO DENUNCIA A FALTA 
DE TRANSPARÊNCIA NA CONTA 
GERAL DO ESTADO




