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RENAMO EMPOSSA QUADROS PARA NOVAS

“Vocês são olheiros
do Partido e do
presidente”

N

a tarde de quinta-feira, dia 28 de Março findo, a Comissão
Política Nacional conferiu posse a três quadros
séniores, nomeados recentemente por despachos separados pelo presidente do
partido RENAMO Ossufo Momade.
Os três quadros empossados são: Domingos Joaquim
Gundana, reconduzido para
desempenhar a pasta de
vice-chefe do Departamento Nacional de Mobilização,
cumulativamente
com
a
função de Assessor do Pre-

sidente do Partido para as
províncias de Maputo, Gaza
e Inhambane; António Pedro
Muchanga, passa a exercer
a tarefa de Assessor do Presidente do partido para as
províncias de Maputo e Gaza;
e Sebastião Temporário, que
vai assumir a tarefa de Assessor do Presidente para a
província da Zambézia.
O acto da tomada de posse
teve lugar nas instalações
da sede nacional do partido, sob direcção da Senhora
Gania Mussagy, membro da
Comissão Política Nacional
e deputada da Assembleia
da República.
Também estiveram presentes os demais
membros
da
Comissão Política Nacional,
chefes de Departamentos e
os vice-chefes
de
Departamentos.
Na ocasião Gania
Mussagy
disse: “... Estas
funções
que
António Pedro Muchanga
lhes são con-

Domingos Joaquim Gundana

fiadas devem ser exercidas
com zelo, disciplina, dedicação e abnegação, e não com
comportamentos desviantes
aos Estatutos e as directrizes
emanadas pelos órgãos do
partido”. Vocês são olheiros
do Partido e do presidente
nas jurisdições a que foram
nomeados”.

Editorial
AS PESSOAS PERDERAM BENS DE NATUREZA DIVERSA E PRECISAM DE REABILITAÇÃO
PSICOLÓGICA

“PROPOMOS 45 DIAS
DE ADIAMENTO DO
RECENSEAMENTO ELEITORAL”

O partido RENAMO propõe para 45 dias de adiamento do recenseamento eleitoral em Moçambique. Esta reacção surge em decorrência da decisão
da última sessão do Conselho de Ministros, que entendeu marcar a data de início do recenseamento
eleitoral para 15 de Abril do ano em curso, o que
significa um adiamento de apenas 15 dias em relação a anterior calendarização. Este adiamento não
caiu nada bem para o partido RENAMO que em comunicado de imprensa convocado no dia 1 de Abril
insurgiu-se contra a decisão do Governo moçambicano, por entender que esse período de tempo é
escasso e insignificante para mobilizar pessoas que
perderam seus entes queridos, perderam seus bens
de natureza diversa e precisam de uma reabilitação
psicológica para voltarem a vida normal, sendo que
o recenseamento eleitoral pode não ser prioridade
para elas.
A RENAMO mostra-se revoltada por entender que
o adiamento proposto pela Comissão Nacional de
Eleições - CNE, depois de ouvir os partidos políticos
representados na Assembleia da República, foi consequência do Ciclone Idai, cuja magnitude semeou
luto, originou milhares de deslocados e destruiu várias infra-estruturas e culturas. A RENAMO entende
que as populações das províncias de Tete, Manica,
Zambézia e Sofala perderam suas casas e seus bens,
vivendo neste momento em centros de acomodação
ou ao relento. Assim sendo, no entender do partido RENAMO, a situação calamitosa em que a zona
centro se encontra, obrigará aqueles concidadãos a
permanecer por mais tempo nos centros de acomodação onde recebem assistência básica, fruto dos
apoios nacionais e estrangeiros.
A RENAMO através do seu porta-voz José Manteigas
entende que o Conselho de Ministros, ao adiar pelo
período de 15 dias apenas para o início do recensea-

mento eleitoral, está a condenar a essas populações
a não se recensear e consequentemente a impedir o
exercício do seu direito consagrado no artigo 73 da
Constituição da República. Diz ainda que por outro
lado, o Conselho de Ministros tratou de forma desigual aqueles moçambicanos, o que viola o Principio
da Universalidade e Igualdade plasmado no artigo
35 da nossa Lei Fundamental, bem como violou de
forma gravosa o nº 1 do artigo 36 da nossa Magna
Carta.
Neste pronunciamento, a RENAMO entende que 15
dias é tempo muito curto e insignificante para as populações reerguerem as suas vidas. Por isso, sugere
que o recenseamento eleitoral aconteça depois do
reassentamento das pessoas, assim como é preciso
tempo para permitir que se faça o mapeamento dos
postos de recenseamento eleitoral.
José Manteigas deixou claro que o desejo do partido
RENAMO é que as eleições sejam realizadas ainda
este ano, mas isso não leva a decisões atabalhoadas
por parte do Governo.
Recorde-se que dos cenários avançados pela CNE,
na reunião com os partidos políticos, o adiamento
mínimo era de 45 dias, sem mexer a data de 15 de
Outubro para a realização do escrutínio. Assim, a
RENAMO faz refrescar as mentes do Governo ao referir que “o recenseamento eleitoral é marcado pelo
conselho de Ministros sob proposta da CNE.” Por
isso, ao amputar 30 dias à proposta mínima feita
pela CNE, órgão que executa, supervisa com o apoio
do STAE, o recenseamento eleitoral, estaria a passar
certidão de incompetência a estes órgãos.
No seio da RENAMO há uma pergunta que não quer
calar:
“Será penalização desta região por apoiar massivamente a RENAMO? Pretende-se eliminar a concorrência democrática desta região?”

Ficha técnica
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RENAMO DE VENTO EM POPA NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

RENAMO PREPARA FISCAIS
PARA O RECENSEAMENTO
ELEITORAL

Alguns Participantes da formação de Formadores de Fiscais para o recenseamento eleitoral

No âmbito das eleições gerais, provinciais e de governadores provinciais
que se avizinham, o recenseamento
eleitoral cujo início está previsto para
o dia 15 do corrente mês de Abril, já
mexe com as formações políticas concorrentes.
Foi por isso que no pretérito dia 20
de Março a RENAMO na Província de
Maputo procedeu a formação de formadores dos Fiscais para o recenseamento eleitoral.

cuene, Manhiça, Magude e Moamba
visava dotá-los de conhecimento sobre o conteúdo da Lei nº 5/2013, de
22 de Fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 8/2014 de 12 de Março
que estabelece o quadro jurídico do
recenseamento eleitoral sistemático
para a realização de eleições. Ainda,
esta formação, foi descrita como relevante por ter permitido que outras
abordagens e ferramentas necessárias
ao bom desempenho das funções dos
fiscais fossem afloradas.

Esta formação que juntou 32 membros
candidatos a formadores distritais, se- Falando ao Boletim “a Perdiz”, o Cheleccionados pelos distritos de Matola, fe do Gabinete Provincial de Eleições
Boane, Namaacha, Matutuine, Marra- Mateus Muchacuarre disse que uma

das grandes apostas do partido RENAMO é a formação daqueles que
terão a espinhosa missão de fiscalizar
o recenseamento eleitoral, porque se
os problemas começarem neste processo, irão se arrastar até a votação,
sendo por isso preciso testemunhar o
que estará acontecendo desde o início
até ao fim. Daí que a transmissão aos
fiscais de todas as ferramentas necessárias para o melhor desempenho do
seu trabalho faz-se necessária.
Muchacuarre garantiu que tudo estava
preparado para que o recenseamento
seja fiscalizado com a participação do
partido RENAMO.

“ANÁLISE DEMOCRATICA”

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
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NOSSO FORTE É O MUNÍCIPE

RENAMO NO MUNICÍPIO
DE MAPUTO QUER MELHOR
REPRESENTAR E SERVIR

Decorreu na cidade de Maputo entre os dias 27 e 28 do
mês de Março passado a II
sessão ordinária do V Man-

dato Autárquico. A nossa redacção teve acesso ao discurso proferido na ocasião por
Paulo Chiburre, vice - chefe

da Bancada da RENAMO naquela assembleia autárquica
e passamos a transcrevê-lo
na íntegra:

IDAI e de chuvas intensas que causaram destruições de infra-estruturas
sociais e económicas e a perda de vidas humanas.

Paulo Chiburre, vice - chefe da Bancada da
RENAMO na Assembleia Municipal da Cidade
de Maputo

Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Maputo
Exmos Senhores Membros da Assembleia Municipal de Maputo.
Exmo Senhor Presidente do Conselho
Autárquico de Maputo
Exmos Senhores Vereadores do Conselho Municipal
Exmo Senhor Representante do Órgão
de Tutela Administrativa
Distintos convidados
Todo Protocolo Observado
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Excelências,
Em primeiríssimo lugar a nossa saudação de conforto e solidariedade vai
para os nossos concidadãos da região
centro do país, sobretudo os das Províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia que foram vítimas do Ciclone
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tubro de 2018. Queremos desde já,
garantir que a Bancada da RENAMO
neste V Mandato Autárquico, tudo
fará para valorizar o voto de cada cidadão eleitor que em nós depositou a
Nossa solidariedade vai igualmente sua confiança.
para todos aqueles compatriotas da
região sul do país, província de Inham- O nosso Muito Obrigado!
bane, nomeadamente nos distritos de
Govuro, Mambone e Vilankulos, que Uma saudação muito especial vai
foram igualmente assolados pelas in- para Sua Excelência, General Ossufo
tempéries, tendo perdido seus bens.
Momade, Presidente do nosso Partido, eleito de forma transparente e por
Prestamos nossa saudação aos Mu- maioria absoluta de votos no VI Connícipes da Cidade de Maputo em ge- gresso da RENAMO.
ral, e em particular dirigimo-nos aos
milhares de cidadãos eleitores desta O Presidente Ossufo Momade é a
urbe que nas eleições passadas apos- nova esperança do Partido e do povo
taram na lista do Partido RENAMO moçambicano depois do saudoso
como a força política capaz de defen- Presidente Afonso Macacho Marceta
der seus nobres interesses e direitos Dhlakama.
fundamentais. Dirigimo-nos a todos Que Deus o Tenha!
eles com o sentido de gratidão pelo
voto depositado ao Partido RENAMO Uma saudação especial ainda vai à tonas eleições autárquicas de 10 de Ou- dos os membros e
continua na pág 5

Bancada da RENAMO na Assembleia Municipal da Cidade de Maputo

simpatizantes do
Partido RENAMO pelo seu total envolvimento na preparação e realização
do VI Congresso do Partido entre os
dias 15 e 17 de Janeiro do corrente
ano. Como puderam acompanhar,
através dos órgãos de Comunicação
social, tratou-se de um exercício democrático do nosso Partido, o maior
precursor da democracia multipartidária em Moçambique.

continuação da pág 4

O VI Congresso da RENAMO realizado
na Serra da Gorongosa representa um
exemplo a seguir para a democracia
do nosso continente africano em geral
e em particular a do nosso país Moçambique.
Excelência,
Como nota prévia, a Bancada da RENAMO nesta Assembleia Municipal
de Maputo lamenta e condena veementemente a actuação da PRM na
cidade de Maputo no passado dia 09
de Fevereiro de 2019, onde exibindo a
sua máxima força tentou inviabilizar e
reprimir uma actividade política dos
membros do Partido RENAMO que tinha como objectivo, a divulgação das
orientações saídas do VI congresso.
Contudo, nós resistimos e frustramos
a intenção de inviabilização da marcha pela polícia pois, fizemos a nossa
marcha bem escoltados com a força
especializada da PRM desde o local
da concentração, zona de Shoprite na
Av. Acordos de Lusaka até à Av. Emília Dausse, onde encontra-se situada
a Delegação política da RENAMO na
cidade de Maputo.
Ao Comando da polícia da Cidade e às
autoridades municipais solicitamos a
todos eles, para que permitam o exercício livre de actividades políticas de
todos os partidos políticos sem discriminação para o bem da nossa Democracia e da Paz.
Minhas Senhoras
Meus Senhores
A Bancada da RENAMO na Assembleia Municipal de Maputo reafirma
o compromisso de melhor representar
e servir os interesses dos munícipes

Bancada da RENAMO na Assembleia Municipal da Cidade de Maputo

dentro das competências conferidas mostre necessário para o benefício do
pela lei e na base daquilo que foi o seu nosso munícipe.
Manifesto Eleitoral: Maputo, Vamos
Limpar!
Não se deve defraudar a espectativa
dos munícipes por causa da ditadura
Estamos disponíveis, e prontos para de voto e tampouco fazer chantagem
defender os direitos dos Munícipes a um projecto que a todos beneficia.
desta cidade que perderam total- Somos uma bancada com responsabimente a sua identidade nos últimos lidade perante todos os cidadãos des40 anos. Como demos a conhecer ta autarquia e o nosso forte é o mudurante a campanha eleitoral, que- nícipe que está expectante de ver as
remos uma cidade limpa não apenas promessas eleitorais transformadas
nos seus aspectos meramente físicos em acções concretas no seu bairro e
como o saneamento do meio, a ges- na sua vida quotidiana. Estamos prontão dos resíduos sólidos urbanos, a tos para fazermos a nossa parte.
preservação do ambiente e do equilíbrio ecológico;
A terminar, queremos mais uma vez
contar com a vossa participação no
Queremos sobretudo, uma cidade processo eleitoral para as eleições gelimpa e livre dos contravalores que rais, presidenciais, legislativas e das
se desenvolveram e se enraizaram na Assembleias Provinciais de 2019.
gestão Municipal. Queremos um Município seguro, com ordenamento ter- A todos os munícipes da Cidade de
ritorial e planeamento físico que tem Maputo, aos membros e simpatizanem conta o fim a que se destina, livre tes da RENAMO encorajamos-lhes
da criminalidade, da corrupção, e da que continuem a contribuir com alguvulnerabilidade da lixeira de Hulene, ma coisa útil em gesto de solidariedaQueremos ainda o melhoramento do de para com os nossos irmãos que fosistema de transporte para os muní- ram vítimas do ciclone IDAI na região
cipes da cidade de Maputo, trazendo centro do país, canalizando apoios em
alternativa aos famosos “My Loves” produtos não perecíveis, vestuário e
para que o nosso povo não seja con- utensílios de uso doméstico através de
fundido com gado.
organizações e locais vocacionados à
canalização de apoio às vítimas.
O nosso desejo é que esta Assembleia
Municipal seja produtiva e respeite o RENAMO Unida, Rumo à Vitória!
direito da minoria, portanto, inclusiva,
buscando consensos sempre que se Muito obrigado!
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