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RECENSEAMENTO 

Em comunicado de impren-
sa assinado pelo punho 
do presidente do partido 
Ossufo Momade, datado 

de 15 de Março corrente, a RENA-
MO manifesta solidariedade para 
com as vítimas do ciclone Idai. O 
comunicado afirma que o partido 
RENAMO está a acompanhar com 
bastante preocupação e atenção 
os tristes acontecimentos que 
estão a ensombrar a vida dos 
nossos concidadãos e a destruir 

infra-estruturas sociais e econó-
micas dos nossos compatriotas 
na região centro do país, princi-
palmente, nas Províncias de Sofa-
la, Zambézia, Manica e Tete, cau-
sada pela passagem da ciclone 
Idai. Diz ainda o comunicado que 
tomamos conhecimento da ocor-
rência deste fenómeno natural 
pelas instituições vocacionadas 
para o efeito e mais tarde através 
dos órgãos de comunicação social 
e das redes sociais.

“Lamentamos profundamente os 
estragos causados por este fenó-
meno e solidarizamo-nos com to-
dos aqueles que neste momento 
perderam o melhor de si”. Estive-
mos a citar. 
O comunicado faz ainda menção 
da catástrofe que antecedeu o 
ciclone e se bateu sobre as pro-
víncias de Zambézia e Tete, onde 
intensas chuvas culminaram 
com a aberturadas comportas da 
barragem de Cahora

RENAMO SOLIDÁRIA 
COM AS VITIMAS DO 
CICLONE
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Editorial

Enquanto as águas libertas pelas comportas 
da Cabora Bassa devido o registo de chuvas 
torrenciais nos países vizinhos, aliado ao ci-
clone Idai, todos estes fenómenos a ceifar 
vidas humanas, a destruir infraestruturas so-
ciais e económicas nas províncias do centro 
país, o chefe do executivo moçambicano faz 
suas viagens como se nada estivesse aconte-
cer. Numa atitude clara de ausência de res-
peito para com o seu patrão que é o povo mo-
çambicano.
Notícias vinculadas pela imprensa moçam-
bicana e estrangeira dão conta de registo de 
óbitos, casas submersas, corte de energia, 
rede telefónica e muito mais, só na cidade da 
Beira, a segunda maior cidade do país. Contu-
do, o chefe do governo não conseguiu suspen-
der sua viagem ao vizinho reino de Iswathine, 
abandonando seus patrões numa altura em 
que estes mais necessitavam de seu conforto. 
Estas vítimas do ciclone são nossos concida-
dãos e merecem um tratamento mais digno, 
pois são importantes para o desenvolvimento 
deste país. 
Como pode acontecer que seu empregado os 
abandone no momento de angústia e deses-
pero, quando eles mais precisam da mão do 
governo para lhes sustentar o ânimo e mos-
trar o que é preciso fazer?
Foi isso que aconteceu, quando o Presidente 
da República Jacinto Filipe Nhusy anunciou 
que iria viajar ao estrangeiro, num momento 
de pico do ciclone. Justificava ele: “ neste mo-
mento nada podemos fazer porque há proble-
mas de comunicações e nem existem condi-
ções para aterrar nas pistas da zona centro 
do país, por isso mesmo ficando no país não 
posso me deslocar as zonas afectadas…”. 
Com estas palavras estava justificado peran-
te a opinião pública nacional e internacional 

a saída do presidente Nyusi e sua comitiva do 
território nacional para a vizinha Eswathine. 
Não imaginou o senhor presidente que os 
fundos que gastou naquela deslocação pode-
riam e bem serem usados para suprir algu-
mas necessidades no seu país neste momento 
de crise humanitária.
Esse bolo orçamental que o presidente da 
República aplicou na sua deslocação, pode-
ria e bem ser alocado para minimizar alguns 
problemas básicos nos serviços de saúde, 
provimento de água potável e saneamen-
to, minimizando assim a eclosão de doenças 
tais como a cólera e diarreias. Estes procedi-
mentos básicos a se juntar aos esforços que 
acreditamos estarem a decorrer com as au-
toridades municipais das cidades que tiveram 
danos notáveis como Beira e Chimoio seriam 
de apreciar.
Aliás, não conseguimos entender a razão de o 
presidente Nyusi ter se deslocado áquele rei-
no vizinho acompanhado pelo ministro Pache-
co, para de seguida interromper a digressão e 
deixar o senhor ministro a continuar com os 
contactos. Foi no mínimo uma engenharia 
desnecessária, um dispêndio financeiro que 
denuncia algo escondido. Não seria mais fácil 
gastar essas verbas com uma rubrica que se 
chamaria de contingências e nesse caso, cala-
midades naturais. Assim, o senhor presiden-
te não gastaria sozinho com uma minoria já 
abastada. Gastaria sim com o seu povo sofri-
do, ajudando a minimizar o impacto negativo 
resultante do ciclone e das cheias que antece-
deram a este em Tete e na Zambézia.
Com estes acontecimentos protagonizados 
pelo presidente da República, fica bem nítido 
que o povo moçambicano não está a ocupar 
o lugar de destaque no coração do presidente 
Nyusi.
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Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.

Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra  

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

Participe! 821075995 ou 840135011

Bassa, provo-
cando inundações e causando 
perdas avultadas em vidas hu-
manas e bens materiais, o que 
associado ao ciclone Idai faz com 
que as populações estejam nes-
te momento a passar várias pri-
vações, o que afecta a dinâmica 
normal de suas vidas. 
Ainda no mesmo comunicado a 
RENAMO faz lembrar que o nos-
so país tem sido afectado por vá-
rios fenómenos naturais, sendo 
mais preocupante o facto de até 
o presente momento Moçam-

bique não ter desenvolvido um 
sistema robusto e eficaz que não 
só permite a identificação, como 
também de prevenção e comba-
te aos danos causados por estes 
fenómenos, continuando assim 
vulnerável e despreparado para 
fazer face as calamidades. 
O comunicado deixa um apelo ao 
Governo, à comunidade interna-
cional e sociedade em geral nos 
seguintes termos: “Apelamos ao 
governo moçambicano para que 
rapidamente crie condições ne-
cessárias à normalização de vi-

das dos concidadãos afectados. 
Apelamos ainda as comunidades 
nacionais dentro e fora do país, à 
Comunidade Internacional, para 
que oiçam o grito de socorro e 
mobilizem meios para prestar 
os apoios necessários a todos 
os cidadãos que neste momento 
tanto necessitam”.
O comunicado termina saudan-
do os moçambicanos e apelando 
os que vivem em zonas de risco a 
abandoná – lás  para locais segu-
ros e que observem as medidas 
de segurança, recomendadas.
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O Ciclone Idai ocorrido no país nos dias 14 e 15 do corrente mês 
de Março, concretamente com maior destaque nas províncias de 
Manica e Sofala, tendo deixado luto em número inquatificado, 
destruição de infraestruturas sociais, tais como casas dos citadi-
nos, hospitais, escolas e outras.
Neste contexto, convidamos a Comunicação Social para através 
destes possamos manifestar de forma contínua a nossa profunda 
solidariedade para com os nossos compatriotas. Os nossos com-
patriotas afectados nas zonas das provínciais acima descritas es-
tão em situação deverás deplorável, sem salvamento, pois estão 
ainda penduradas em cima de suas casas e ou em infraestruturas 
de Estado, sem no mínimo água potável e nem alguma coisa para 
se alimentar.
A RENAMO manifesta a sua solidariedade com todos os moçam-
bicanos afectados pelo Ciclone Idai, na região centro do país e 
nos distritos de Govuro e Vilanculos na região sul.
O sentimento que temos é de que deveriamos ter mais informa-
ções da realidade no local e não do jeito de mostrar ou seguir nos 
locais onde os dirigentes vão.
A morgue do Hospital da Central da Beira já não aceita receber 
mais corpos sem vida, pois esta repleta de corpos e sem corrente 
electrica.
O solo onde poderia se realizar os enterros esta alagado de água. 
No berçario do Hospital Central da Beira todas as crianças per-
deram a vida, asim como as mães que estavam em serviços de 
parto.
Apelamos que os apoios não sejam direccionados somente aos 
centros de acomadação, pois os residentes da cidade da Beira 

que se encontram abrigados nas suas residências sem tecto, vi-
vem momentos dramáticos.
Exortamos para uma contenção envio de dirigentes para os locais 
do desastre, desviando os meios que poderiam ajudar a salvar 
vidas no distrito do Búzi, Mussorize e Sussudenga.
Neste momento não precisamos de gravatas, fatos e coletes para 
aparecer nas televisões, mas sim de apoio aos jovens munidos 
de instrumentos tais como catanas, motosseras, Pás, ancinhos, 
carrinhos de mão, etc, etc,...para tornar as ruas transitáveis.
Precisamos de técnicos médios das nossos institutos para ajuda-
rem na remoção dos Postes de energia que tombaram e outros 
que ainda se encontram submersos.
Que as nossas Forças de Defesa e Segurança se envolvam mais 
no apoio a estrutura municipal na recolha dos resíduos sólidos 
na cidade da Beira colocando os veiculos militares de transporte 
ao serviço dos cidadãos.
Conhecidos que é o comportamento dos dirigentes das institui-
ções do estado em matéria de “Roubar”, apelamos que se apli-
quem medidas severás a todos que manifestarem atitudes desta 
natureza para desencorajar estes comportamentos e garantir 
que a solidariedade chegue realmente a quem mais necessita.
Apelamos aos agentes económicos locais que não sejam opor-
tunistas inflancionando preços de produtos básicos e de igual 
modo exortamos uma acção governativa de inspecção e fiscali-
zação da actividade comercial e de transparência pública, pois já 
ocorrem acções oportunistas.

Muito e muito obrigado!!!

Em comunicado de im-
prensa concedida on-
tem, quarta- feira, dia 
20.3.2019, a RENAMO na 

pessoa de Juliano Picardo, 
Assessor Político do Pre-
sidente Ossufo Momade, 
reiterou a solidariedade 

incondicional dos afecta-
dos pelo Ciclone Idai, na 
qual passamos abaixo, na 
íntigra:

RENAMO REITERA SUA 
SOLIDARIEDADE PARA COM OS 
AFECTADOS DO CICLONE IDAI



Com os olhos postos nas próximas elei-
ções que vão ter lugar no próximo mês de 
Outubro, a RENAMO despachou para o 
terreno brigadas chefiadas por membros 
da Comissão Política Nacional. Estas bri-
gadas estão a trabalhar em todas provin-

ciais, num processo de revitalização das 
bases e interacção com os Fiscais que vão 
trabalhar durante o recenseamento elei-
toral que terá seu inicio no dia 1 de Abril e 
terminará no dia 15 de Maio.
Estas actividades estão a decorrer em si-
multâneo com a promoção da imagem 
do novo líder do partido eleito no VI Con-
gresso realizado no berço da Resistência 
Nacional Moçambicana, na serra da Go-
rongosa, província de Sofala, Ossufo Mo-
made. De recordar que o presidente da 
RENAMO, Ossufo Momade foi eleito pelo 
Órgão máximo da RENAMO, candidato a 
Presidente da República de Moçambique, 
nas próximas eleições que decorrerão no 
próximo dia 15 de Outubro.
Maria Angelina Dique Enoque, membro 
da Comissão Política Nacional que chefia 
a brigada de Maputo, falando perante os 

Fiscais, deixou claro que: “…a fraude e a 
vitória tudo começa no processo de recen-
seamento eleitoral que iniciará no dia 1 de 
Abril próximo, devendo para que a frau-
de não aconteça haver uma Fiscalização 
cerrada neste recenseamento para que 
no dia de votação não tenhamos proble-
mas…”

Inaugurada nova delegação 
política na Matola 
A delegação política provincial de Maputo, 
esteve zona norte do Posto Administrativo 
de Infulene onde inaugurou a Delegação 
Política daquele posto administrativo. O 
acto foi testemunhado por muitos mem-
bros e simpatizantes do partido, do régulo 
e de residentes que responderam ao con-
vite. 

RENAMO PREPARA-SE 
PARA AS ELEIÇÕES 

Porque o melhor de Moçambique são os 
moçambicanos e porque o nosso melhor 
valor é a vida, temos que nos empenhar em 
conjunto a estudar qual papel têm os facto-
res de transferência na saúde humana. 
Não pretende este artigo apedrejar nin-
guém. Tão-somente pretendemos através 
dele dar claridade a uma luta que acredita-
mos ser de todos pois estamos convencidos 
que ninguém deseja ver as estatísticas do 
câncer a subir e as mortes que ele provoca 
a aumentar.
Todavia, estamos cada vez nos desviando 
mais das descobertas modernas da ciência 
médica e por isso buscando método já qua-
se que rejeitados nos países onde os nossos 
dirigentes vão cheios de boas intenções pe-
dir esmolas em nosso nome, por se terem 
revelado ineficazes.
A cura do câncer está no colosto da vaca 
(podíamos dizer da cabra), e na gema do 
ovo fertilizado. Ela depende de uma pe-
queníssima molécula que recebeu do seu 
descobridor o nome de “factor de transfe-
rência” e se encontra à disposição na natu-
reza dentro do primeiro leite, aquele que há 
duas gerações atrás era desprezado pelos 
humanos que se achavam mais civilizados 
por parecer sujo, ai neste leite se encontra 

a molécula que é necessária e indispensá-
vel para curar o câncer ou, melhor que isso, 
evitá-lo.
Começamos nosso artigo sublinhando que 
não pretendemos atacar seja quem for, 
porque julgamos ser nobre e fascinante 
que todos nos entreguemos a esta luta por 
melhor saúde e qualidade de vida no nosso 
país, pois é horrível o que se esconde ali no 
hospital central de Maputo, a nossa capital, 
por detrás daquele ostentoso dístico que a 
todos nos deveria enraivecer. Falo o letreiro 
ao lado da casa mortuária, onde se lê SER-
VIÇOS DE ONCOLOGIA. 
Precisamos de nos informar todos, (cida-
dã0s, doentes, médicos, políticos, gover-
nantes, governados… todos mesmo) sobre 
os Factores de transferência. Trata-se de 
uma descoberta antiga, que data lá dos 
anos da grande Guerra, que ficou guardada 
nos arquivos até vinte anos atrás, quando 
surgiu um empresário com visão e coragem 
para comprar a patente e se rodear de uma 
equipa capaz de produzir os suplementos 
que garantem a robustez do sistema imu-
nitário humano que desde a trezentos anos 
se vem enfraquecendo, enlouquecendo… e 
portanto criando novas doenças ou dando 
às crianças que nos tempos de nosso bisa-

vós só atingiam os velhos. Um adolescente 
com AVC, trombose… era possível antes?
Tratar cancro com factores de transferên-
cia é escolher um método de custos baixos, 
e resultados a 99/100 em vez do mui dis-
pendiosos métodos convencionais que nem 
têm resultados entusiasmantes, principal-
mente quando são acompanhados de po-
breza como acontece na nossa terra.
O cancro está aumentando em Moçam-
bique e as nossas autoridades sanitárias, 
além que não se terem ainda interessado 
por conhecer o método mais eficaz para 
eliminá-lo, ainda dificultam o trabalho de 
quem a título privado tenta trazer aos do-
entes a pouca salvação que quem trabalha 
apenas com boa vontade e sem meios pode 
trazer.
O vício de governar pedindo levou a que 
começassem a vir para aqui máquinas ul-
trapassadas em vez de produtos eficazes 
na cura dos males que só matam em África 
ainda..
A RENAMO se propõe ajudar a eliminar o 
desconhecimento que nos mata e por isso 
abrimos aqui uma secção para falar da me-
dicina transferceutuca, que é vital para a 
eliminação dos grandes problemas moder-
nos de saúde.
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MOCAMBIQUE LUTA CONTRA O CANCER POR 
CAMINHOS FALSOS E ULTRAPASSADOS


