
PR diz que nada justifica matanças no país 

, 
AFIRMA PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Ataquesa a o 
rogr ado G ve 

JOSÉ CHISSANO 

S ataques terroristas 
em Cabo Delgado e 
da autoproclama-
da Junta Militar da 
Renamo no centro 

do país, bem como a pande-
rnia da Covid-19 constituem 
ameaças à execução do Pro-
grama Quinquenal do Go-
verno 2020/ 24. 

As três ameaças foram 
definidas pelo Presidente da 
República na comunicação 
à população de lnhambane, 
no quadro da visita de tra-
balho de um dia a esta pro-
víncia, que, devido à pan-
demia, contou apenas com 
a presença de membros do 

Governo local e pessoal de 
apoio essencial. 

O Chefe do Estado disse 
que a deslocação a Inham-
bane marca o reinício das 
visitas de trabalho às pro-
víncias. com três objectivos 
fundamentais, concreta-
mente a avaliação da situa-
ção socioeconómica de cada 
uma destas 11 divisões ad-
ministrativas, o grau de exe-
cução da governação des-
centralizada e o impacto da 
pandemia da Covid- 19. 

Relativamente aos ata-
ques em Cabo Delgado, o 
Presidente Nyusi citou al-
gumas explicações avança-
das por analistas que ligam 
o fenómeno a que<;tões reli-

giosas, étnicas ou de assime-
trias e desemprego. Porém, 
no seu seu entender, nada 
justifica as matanças e lem-
brou que os atacantes con 
tam com apoios externos. 

Garantiu que o Estado 
continuará tírme na defesa 
de cada metro quadrado do 
pais e apelou à população de 
lnhambane para estar vigi 
Jante e preparar se para de-
fender o seu distrito e pro-
víncia. 

Considerou estes ataques 
como factor perturbador da 
evolução normal da trajec-
tória de desenvolvimento e 
chamou atenção a todos os 
compatriotas e comunidade 
internacional para que ve-

jam isto como um problema 
para atrasar a vida do povo 
moçambicano. 

Quanto aos ataques no 
centro do pafs, nomeada-
mente em Sofala e Manica, 
protagonizados pelos ho-
mens da autoproclamada 
junta Militar da Renamo, o 
mais alto magistrado da na-
ção disse ser uma tentativa 
de, mais uma vez, perturbar 
a paz sem motivos para tal. 

Neste contexto, convi-
dou os autores destas acções 
criminosas para que se re-
tratem e voltem à vida nor-
mal, lembrando que o pro-
cesso do DOR está em curso, 
com a supervisão directa do 
Grupo de Contacto, que até 

açam 

fisca liza as verbas alocadas. 
Saudou as Forças de De-

fesa e Segurança, que tudo 
fazem para garantir o decur-
so da vida no pais. 

A terceira ameaça ao 
Programa Quinquenal do 
Governo, de acordo com o 
Presidente, é a Covid-19, 
perante a qual renovou o 
apelo à população da pro 
vfncia de lnhambane e do 
país, em geral, para observar 
as medidas de prevenção, 
como o uso da máscara, la-
vagem das mãos e distancia-
mento físico. 

Pormenores sobre as ac-
tividades do Presidente da 
República em lnhambane 
nas páginas interiores. 




