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A situação sociopolítica da pro-
víncia de Maputo tende agravar-
-se dia após dia, devido ao elevado 
custo de vida, que cada vez mais, 
está-se tornando insuportável, pela 
inflação da nossa moeda e conse-
quente dolarização da economia 
nacional, disse o chefe da bancada 
da RENAMO na Assembleia Provin-
cial de Maputo depois de se ter so-
lidarizado com o Presidente Afon-
so Dhlakama que se encontra nas 
matas a sofrer pelo Povo e com as 
populações de Maputo vítimas da 

Estiagem.
Segundo Samuel Eugénio Man-

dlate, os factores que conduziram a 
esta situação, tem a ver com as dí-
vidas escondidas ao povo moçam-
bicano em geral e a população da 
província de Maputo em particular 
pelo governo do dia, a descrimi-
nação, a corrupção cada vez mais 
robusta, associada à fragilidade do 
sistema judicial, que actua de for-
ma dependente do poder político 
do dia.

Portanto, disse disse o chefe da 

Bancada na Assembleia Províncial 
da Matola usando o “nós magen-
tático”, acreditamos que haven-
do vontade política por parte do 
Governo do dia, tendo em consi-
deração os anseios do povo mo-
çambicano, os problemas ligados 
à governação podem ter soluções 
que satisfazem a boa convivência 
sociocultural, económica e política, 
entre os moçambicanos, rumo a um 
desenvolvimento sustentável.

Para a Bancada da RENAMO na 
Província de Maputo, 
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Editorial
NYUSI E FRELIMO SÃO OS CULPADOS 
PELA DESTRUIÇÃO DAS CONQUISTAS 
DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL 

O senhor Filipe Nyusi acusou esta semana por 
ocasião de 7 de Setembro, a RENAMO, de promover 
matanças e de querer destruir as conquistas da 
independência do país.

Segundo disse, os ataques da RENAMO mais uma vez 
desestabilizam a governação e continuam a impedir 
o desenvolvimento do país, além de atingirem as 
populações.

“São actos de alguns moçambicanos que pretendem 
destruir o que foi ganho com sacrifício e construído 
pedra a pedra ao longo dos 41 anos da nossa 
independência” afirmou em Pemba, província de 
Cabo Delgado, na cerimónia central de celebração 
dos Acordos de Lusaka.

Entende a RENAMO que estas declarações de Filipe 
Nyusi, têm como pretensões desviar a atenção das 
pessoas que constatemente têm apelado para o fim 
do actual  conflito através de um diálogo sério.

Se ao longo deste tempo Filipe Nyusi e seu governo 
têm vindo a propalar que o conflito actual é apenas 
uma alteração da ordem localizada, não se pode 
justificar que hoje venham atribuir a RENAMO a 
falência a que o país mergulhou.

Não são os ataques “localizados” da RENAMO que 
fazem com que o país esteja a enfrentar uma das piores 
crises económicas dos últimos 20 anos. A destruição 
das conquistas dos últimos 41 anos, incluindo a 
Unidade Nacional, deve ser responsabilizada a 
Frelimo e ao senhor Filipe Nyusi por serem eles que 
se desviaram completamente dos princípios em que 
assentam um Estado de Direito Democrático.

Não é a RENAMO que nos ultimos 41 anos vem 
negando o direito de os moçambicanos escolherem 
livremente os seus dirigentes. Não é a RENAMO que 
destruiu o tecido social dos moçambicanos. Não é a 
RENAMO, mas sim “a Frelimo que fez e faz” todos os 
males que apoquentam os moçambicanos.

A Frelimo é que mata e manda matar e depois se 
esconde aproveitando-se do facto de ter a Polícia e 

todos os órgãos de administração da Justiça sob suas 
ordens e controlo.

Em relação ao facto de a RENAMO continuar a ser 
um partido com armas, deve-se reconhecer que é com 
a anuência e permissão da própria Frelimo que nunca 
quis integrar os seus membros nos processos de 
reconstrução nacional, bem como apostou na política 
de exclusão.

Quem está interessada na guerra e nas matanças, 
é a Frelimo e os seus chamados antigos combatentes 
e esquadrões da morte que equivocados, pensam 
que podem extinguir a RENAMO por via de armas e 
assassinatos.

É a Frelimo e Filipe Nyusi que continuam a recrutar 
jovens para as fileiras militares com o objectivo de 
perseguir os dirigentes da oposição, particularmente, 
a RENAMO. É a Frelimo e Nyusi que ainda querem 
concentrar tudo nas suas mãos, excluindo a maioria. 
É nos bolsos desses onde se encontra o dinheiro 
roubado aos moçambicanos através das dívidas 
ocultas.

Entendemos que se não houvesse registo de 
fraudes eleitorais frequentes, dívidas contraídas 
escondidamente, abuso de poder com a corrupção 
generalizada, o país não estaria onde está neste 
momento. Estamos onde estamos, por causa da 
batota eleitoral, económica, financeira e social 
protagonizada pela Frelimo e Filipe Nyusi.

É por culpa destes agiotas políticos que nos último 
41 anos foram sendo destruídas todas as conquista 
da Independência Nacional, incluindo a Unidade 
Nacional.

Queremos que a Frelimo entenda o grito do povo e 
cesse com as matanças. 

Queremos que a Frelimo entenda que quanto mais 
assassina seus opositores, mais agudiza a crise em 
que se encontra o nosso país.

Lembrem-se: quanto mais massacrados os coelhos, 
mais se multiplicam ainda.  
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a crise econó-
mica que ressentimos está associa-
da, também à falta de clareza das 
políticas no sector da agricultura, 
que ainda está aquém de satisfazer 
a procura dos produtos de primeira 
necessidade localmente. A depen-
dência de produtos da África de Sul 
e da Suazilândia para o abasteci-
mento do mercado nacional é cres-
cente, por um lado, deve-se à fragi-
lidade do sector agrário e por outro, 
pela falta de vontade política em 
mecanizá-lo. E como consequência, 
os preҫos dos produtos no merca-
do estão acima das capacidades da 
nossa população, chegando a atingir 
mais de 100% do poder de compra.

Mandlate lamentou “ o facto de 
estarmos a viver numa situaҫão de 
guerra, movida contra o Partido 
Renamo, entendemos, que ela visa 
inviabilizar as actividade do Partido 
Renamo e assassinar Sua Excelência 
Presidente, Afonso Macacho Mar-
ceta Dhlakama”  e manifestou a es-
perança de que o processo negocial 
já em curso poderá, o mais rápido 
possível produzir consensos, para o 
sossego de todos nós. O orador acu-
sou aqueles que proclamaram os re-
sultados eleitorais fraudulentos de 
15 de Outubro de 2014 de fazerem 
parte do conflito. Moçambique pre-
cisa de pessoas sérias para exercício 
de cargos públicos, porque com pes-
soas sérias e comprometidas com o 
povo podemos garantir a sustenta-
bilidade das nossas eleições e uma 
convivência, sociopolítica harmo-
niosa. 

Denunciou que a população da 
Província de Maputo continua a 
viver o recrudescimento da crimi-
nalidade, que pode estar associa-
da a falta de emprego e de auto 
emprego para população activa. O 
discurso do Chefe da Bancada da 
Assembleia Provincial de Maputo se 

referiu ainda à problemática de falta 
de água potável, ao alargamento da 
rede eléctrica com qualidade, bem 
como aos cortes da iluminaҫão na 
via pública, recorrentes, para além 
da prevalência da falta de carteiras 
e de salas de aulas convencionais, e 
transporte público para de seguida 
lamentar que passados 40 anos da 
Independência, as infra-estruturas 
públicas encontram ̶ se cada vez 
mais degradadas sob o olhar de 
quem está a conduzir o governo.

Para os órgãos de administração 
eleitoral, a fraude eleitoral é desig-
nada por irregularidades e no enten-
der destes órgãos as irregularidades 
durante a votação não afectam os 
resultados eleitorais, numa clara 
tentativa de minimizar a fraude que 
tenha acontecido. Até proclamam os 
resultados das eleições sem editais 
e naturalmente os autores da fraude 
continuam impunes.

A IV Sessão ordinária da Assem-
bleia Provincial de Maputo, que ini-
ciou no passado dia 5, irá se debru-
çar sobre o seguinte rol de matérias:

1. Apresentação da proposta 
do plano económico e social e orça-
mento da província de Maputo para 
o ano 2017.

2. Informe do governo provin-
cial sobre o impacto da seca e estia-
gem na província de Maputo.

3. Apresentação e apreciação 
do Balanço do Plano Económico e 
social e Orçamento da Província de 
Maputo, referente ao primeiro se-
mestre do ano 2016.

4. Apresentação e apreciação 
do Balanço das Actividades da As-
sembleia Provincial de Maputo refe-
rente ao primeiro semestre do ano 
2016.

5. Apresentação da Proposta 
do Plano de Actividades e Orçamen-
to da assembleia provincial de Ma-
puto para o ano de 2017.

“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
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Numa atitude impregnada de sarcas-
mo e hipocrisia frelimistas, se fazem à 
média para urdir o suporte psicológico 
da guerra em nome da Paz, e não raro 
se fazendo passar por coisas que se-
quer alguma vez souberam, puderam 
ou ao menos desejaram ser, como juí-
zes da inquisição por exemplo.

Do mesmo jeito que bloguistas ou-
trora atiçaram ódios contra o catedrá-
tico Cistac massacrado em plena via 
pública pelo simples facto de nos ter 
ensinado o caminho para a criação de 
uma lei que assegurasse a montagem 
de uma máquina governativa de acor-
do com a vontade global da nação e 
também com as vontades próprias das 
comunidades ao nível dos seus terri-
tórios locais, tentam agora mobilizar 
ódios contra os membros civis da RE-
NAMO uma vez que aos militares não 
podem chegar impunemente.

 Querem espalhar o recado de que 
ser membro da RENAMO e ser militar 
é a mesma coisa. Pior ainda, que ser 
membro da RENAMO é ser culpado 
da guerra que o Partido Frelimo, mais 
precisamente, a ala extremista, mono 
partidarista deste Partido, está obri-
gando os militares da RENAMO a em-
preender. 

Cistac estudou, ensinou aos demais, 
e por isso já era criminoso para alguns 
fanáticos que julgam que só tem direi-
tos de cidadania neste país quem pen-
sa como eles. Mesmo quando estejam 
absolutamente errados. Semelhante-
mente, o cidadão esclarecido que é 
capaz de discernir as causas verdadei-
ras da guerra fratricida que estamos 
vivendo e perceber que o verdadeiro 
causador dos confrontos militares, 
aquele que tem que corrigir os seus 
erros para que voltemos a Paz é o Go-
verno Moçambicano, especialmente o 
Presidente da República, que também 
deve ser rotulado de criminoso e con-
denado à morte, à prisão e mais ridícu-
lo ainda,  a não poder orar. 

O CRIME DE ENSINAR




