
Frelimo rep dia 
ataques no Centro 
e Norte do país 

A 
CHEFE da brigada 
da Frelimo de as
sistência à c idade 
de Maputo, Espe 
rança Bias, ma 

nifestou ontem o repúdio 
contra os ataques prola 
gonilados por terroristas e 
pela junta militar da Rena 
mo, no Norte e Centro. 

Esperança Bias mani 
festava se contra O'> ata 
que armados no. distrito 
à norte de Cabo Del~ado e 
nas províncias de Manica e 
Sofala, que têm causado VI 

timas mortais c deslocados 
nestas regiões do pa1s. 

"Fstes te rroristas ma 
tam os nosc;os irmãoc; de 
forma bárbara. Destroem 
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infraestruturas públicas e 
privadas. provocam deslo 
cação de pessoas para ou 
tros locais dentro e fora da 
província de Cabo Delga 
do", lamentou Esperança 
Bias. referindo se à situ 
ação que ocorre na região 
Norte do país. 

Segundo Esperan 
ça Bias, o partido frelimo 
também se solidariza com 
a população da região Cen 
tro do p.lfc;. que c;otre ata 
yues protagonizados por 
homens armadoc; da auto 
proclamaua junta militar 
d<l Renamo, liderada por 
Mariano Nhongo. 

"Lma das formas de 
nos nos solidarizarmos 
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com estes moçambicanos 
é manifestarmos o nosso 
repudio contra as manifes 
tações destes malfeitores, 
que prejudicam a popula 
ção local" . disse Esperança 
Bia. 

Falando num encon 
tro com representantes da 
Organi7.ação Nacional de 
Profcc;sores (ONP). a chefe 
da brigada de assistência à 
cidade de Maputo apelou à 
necessidade de o moçam 
bicanos se c;olidarem com 
as iniciati\as de consolida 
ção da paz efecli\ a. 

Apontou como e\em 
plo disso o apoio ao pro 
cec;.,o de Desmobilização, 
Desmilitarização e Reinle 
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gração (DOR) dos ho mens 
armados da Renamo, ao 
abrigo dos acordos de paz e 
reconciliação nacional, as 
s inados em Agosto de 2019. 

Ao abrigo destes acor
dos, pouco mais de 300 
ex guerrilheiros passaram 
à d ic;ponibilidade, regres 
sando às suas comunidades 
de origem para reinic iarem 
as suas vidas. 

Sobre este pressupos
to, Spl.-'tnflÇ~ Bias apelou a 
neces de de os moca111 
bicanos em geral apoiarem 
os esforços do Presidente 
da Republica. Filipe Nyusi, 
de lidera r os esforços para 
a consolidação da pa7 e da 
unidade nacional. 


