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Continua uso de viaturas do Estado
A campanha eleitoral do partido Frelimo continua a usar viaturas do Estado um pouco por todas
as autarquias.
No município de Nacala-Porto (Nampula) circulava esta quarta-feira uma viatura Ford Ranger, ADI
698 MP, pertencente o a Administradora do Distrito de
Erati, que desde o princípio da campanha encontra-se a
fazer campanha para o candidato da Frelimo em Nacala,
Rui Shong Saw.
Para além da viatura, mobilizou-se ainda um motorista da
Direcção Distrital de Saúde de Erati para conduzir a viatura.
Ainda em Nacala, outra viatura de dupla cabine, de cor
branca ACT 230 MP, pertencente ao município, estava na
campanha do partido Frelimo esta quarta-feira a ser
conduzida pelo Presidente da Assembleia Municipal de
Nacala Porto, António Sandiconda.
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Ulongué (Tete). As viaturas protocolares do Governo de Distrito de Angónia, ADI 625 MP e ADI
617 MP, ambas de marca Ford Ranger e outra de marca Toyota Hilux D4D, ACV 477 MP, estão a
ser usada na campanha.

Detenções e julgamento
Matola: Dois jovens integrantes da campanha do MDM foram quarta-feira detidos pela Polícia,
na Esquadra do Bairro 1º de Maio. Ambos são acusados de “sobrepor panfletos” do seu partido
aos da Frelimo.
Os jovens residem no mesmo bairro onde estão detidos. Foram encaminhados à unidade policial
pelo chefe do quarteirão e por dois membros da Organização da Juventude Moçambicana (OJM),
a organização social do partido Frelimo, segundo disse Neves Nhantumbo, membro do MDM. “O
partido tentou apelar as autoridades para libertarem os jovens dado que a detenção não foi em
flagrante delito, mas até à manhã desta quinta-feira os dois continuavam detidos”, disse Neves.

Macia: (Gaza), Um simpatizante da Frelimo, de nome Afonso Ganhane, foi quarta-feira
condenado a seis meses de prisão por ter agredido com instrumento contundente e ferido
gravemente o delegado político do MDM em Macia, Miguel Jamisse. A pena aplicada a Ganhane
foi convertida em multa de 30 meticais por dia, mais imposto de justiça. Das quatro autarquias da
província de Gaza, Macia é a que regista mais processos judiciais de crimes eleitorais, em número
sete, dos quais cinco estão em julgamento.

Campanha prossegue tranquilamente
Nampula: O candidato da Frelimo para a presidência deste município, Adolfo Absalão Siueia,
esteve ontem no mercado do bairro suburbano de Mutomote a prometer transparência e
eliminação de clientelismo na concessão dos empréstimos do fundo de combate à pobreza
urbana. Por sua vez, o candidato do MDM a edil desta autarquia, Mahamudo Amurane, ontem
realizou a campanha porta-a-porta no mercado informal da zona de Ntota, periferia da cidade.
Amurane prometeu melhorar as condições de saneamento bem como a construção de um novo
mercado no local.

Sussundenga (Manica): A campanha prossegue sem grandes incidentes. O candidato da
Frelimo, Venâncio Veremo desfilou em caravana e realizou showmícios, prometendo melhorar o
abastecimento de água potável nos bairros da vila-sede, expansão da corrente eléctrica, e
asfaltagem de ruas. O candidato do MDM, Albertino Zuai, aposta na estratégia de porta-a-porta e
contacto interpessoal com o eleitorado, para além de prestar serviços comunitários como limpeza
em espaços públicos.

Inhambane: Os partidos políticos prosseguem com campanha de uma forma tranquila,
privilegiando o contacto porta-a-porta. Agora que estamos na última semana, ainda não se
registou nenhum incidente e nem escaramuças de grande vulto.
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