
~ 

·COMEMORAÇÕES DECORREM ATÉ 7 DE ABRIL 

Isaura Nyusi destaca 
papel da mulher 
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O GABINETE 
da Esposa do 
Presidente d. 

República, Isaura 
Nyusl, felicita 
mulher pela sua 
nobre dedicação 

na estabilidade 
1famlliar 

desempenho 
nas tarefas 

múltiplas do 
.. : desenvolvimento 

da sociedade. 

~.N· uma mensagem divulga-
;'··· da este sábado, por oca-

~ sião das comemorações 
• do mês da mulher, que 
·, decorre de 3 de Marco 

a 7 de Abril, a Primeira-
, .Jlama salienta que a mulher 
tem-se evidenciado em diversas 
frentes, desde a produção agrícola, 
$egurança alimentar, formação 
cjas novas gerações, resiliência 
diante das mudanças climáticas e 
outras intempéries que promovem 
a falta de sossego nas nossas co
munidades. 

O mês da mulher prevê a re
álização de diversas actividades 
envolvendo diferentes manifes
tações de mulheres enquadradas 
em diversos lugares de actividade 

Comemora-se desde 3 de Março até 7 de Abril o Mês da Mulher 

e comemora-se sob o lema "Ac
tivismo transformando a vida da 
mulher ao lado do homem". 

Este compreende o 8 de Mar
ço, Dia Internacional da Mulher, 
que, por sua vez, tem como lema 
"Activistas rurais e urbanas trans
formando as vidas das Mulheres", 
e o 7 de Abril, Dia da Mulher 
Moçambicana, que serve para 
exaltar a heroicidade de todas as 

mulheres que contribuem para o 
desenvolvimento do país. 

Segundo a nota, esta é mais 
uma oportunidade para o envolvi
mento da sociedade na promoção 
e defesa dos direitos da mulher e 
remoção dos males que afectam o 
seu desenvolvimento. 

"Pretendemos com isso im
pulsionar a acção contínua para 
a mudança de comportamentos, 

a elevação do estatuto da mulher, 
direitos humanos, igualdade, em
poderamento económico e justiça 
social nas zonas rurais e urbanas, 
pois as mulheres rurais são as 
mais desfavorecidas em relação 
aos homens rurais e as mulheres 
urbanas também são postergadas 
através das desigualdades de 
género e discriminação social", 
pode se ler na missiva do Gabi-

nete da Esposa do Presidente da 
República. 

De acordo com a nota, com 
a contribuição de activistas na 
promoção e defesa dos direitos 
da mulhe~ regista-se progressos 
significativos no empoderamento 
e emancipação desta, mas ainda 
persistem desafios que requerem 
o engajamento de todos, mulheres 
e homens, na sua remoção. 

Destaca ainda que as mulheres 
têm a nobre missão de garantir a 
paz efectiva, o diálogo permanen
te na família e na comunidade. 
Devem cultivar a cultura de paz, 
difundit mensagens positivas so
bre os direitos humanos, valores 
culturais, morais e a ética . 

"Encorajamos a participação 
das mulheres e homens na preven
ção das doenças endémicas e no 
combate ao HIV e SIDA, cancro do 
colo do útero, da mama e da prós
tata, a subnutrição, os casamentos 
prematuros, o tráfico de pessoas 
e órgãos humanos", prossegue a 
mensagem. Num outro estágio, 
o Gabinete do Presidente da Re
pública endereça uma palavra de 
apreço às populações afectadas 
pelas calamidades naturais que 
têm causado muito sofrimento e 
luto ao nosso povo, retrocedendo 
os esforços de desenvolvimento 
social e económico. 

Termina apelando a todas as 
forças vivas da sociedade para 
a elevação do espírito de solida
riedade, participação activa nas 
comemorações do Mês da Mulher 
e mais união de esforços para 
promoção e protecção dos direitos 
da mulher. 
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