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goRPo DE SALUACÃ0 PÚBLICA
DETEGTA IRREGULARIDADES r irlP*'

- Ordenrrdo enterrrrmenÍo do Clnerna lívoli
por Boavida funjua (üexto) e Azarias fnguane (Íatos)

O Corpo, de Salvaçâo Fública eíectuou durrnte o Ílm-de.semâna uma campanha de Íiscalizq'
ção à várias , alàs de ecpectáculoo da cidade do Maputo, onde deteclou diversas irregularidades
no sistema de combate ao-Íogo, e o péarltno estado de conservação e higiene que algúmas delas
apresentam. Degte trabalho, resultou o ênccrrâmento imediato dg Cinerna Tivoii, quã sO deyèÍá
reabrir âs portas âo públlco logo que liver tudo cm ordêm.

A acçâo levada a cabo po1 uma bri-
gada de bombeiros chefiada pelo to"
mandante Nacional do Gorpu de Bal-
vação fúbl ica,  Fernândo Mungaqâl
incidiu \obretudo nas 'principais salas
de especÌáculos, nomeadamente no
Cinemá Gil Vicen;e, Avenida, ÁÍrica,
{eno.n, Estúdio, Gonttnuadores, Olim.
pia, lmpério, Kanema (ex.Camões) :r
Tivoli.

* Prclendernoc, coÍn oSrs ylclotit,
verlflclr o gÍãu de srgurangâ o GoulÕ.
didtdê que âü notürs ftlâr alo ôspÕG.
táculos oÍâreccm, poÍqur elgunr clnt.
mas não possuêm as rfnlmm condl-
çÕes refativds . à $cquránçô pâ?i or
esprctadores, bem como gucrlôüü
ffgÊdaÊ à congcrvrçio e manutcnçlo
dre inrtalaçõor.

No Cínema Áfrlca, a falta de llm.
peza, roubo de cortfnas e espèlhot
por parte dos trabelhadores; o dafi.
ciont6 funôionamonto do sist€mã de
combate ao incèndio, e outras ano-
malias d€tectadas, consrituem as ra.
zÕes ptincipais que levaram o Gorpo
de Sâlvação Pública a intervir.

No Cinoma lmpério, apesar de tsr
siclo melhorado ct)tl â instalaçâo de
novas cadeiras, pinturas o outrâs obrag,
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mêntu quê está em degradação deve
seÍ substi tuÍdo por cutro novo.

ClNEtrlA TIYOLI
ET{CËRHADO

Corn umâ capacidade para albei.
gar 400 êspËctâdorcs, o Clncma Tivoli
âpresónta hoje uma situação depto.
rável. Se até hoje continuava a pro-
,ectâí espectáculos, foi devido à falra
üç Íiscalizaçâo gue a ela se escapou,
reÍcre o comandantG. Segundo apurá.
mog nô loeal, a lotaçâo não é respei-
tada, e hú possoas quê assistêm ao
filme em pé. Nunca houve preocupa-
çâo por partê do proprietário em me-
lhorar as instâlaçôes daquele cinema.

Hole, o Cirrema Tivoli está votado
ao al.,gndOno, embgra t'd.s os dias
c0ntinuo a projectar espectáctrtos,
onde o público dos bairros circunvizi-
nhos aoorrg êm massa para s68ÍstiÍ
a êsto ou àquele especfáculo, inde-
pêndentomonte da má comodidade
que lhe ó oferecida.

Cadeiras sem assento, çasas de ba-
nho por lavar há íneses, por falta de
água que há dois anos deixou de ha.
ver naquele cinôma. O proprio sistema
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concluídas as obras de beneÍiciação.
Paralelamente à vistoria que o Corpo

de Salvação Pública levou a cabo no
íim-de-semana, Íoi também ordenado
o encerramento do bar do Cinema.
Avenida, que até então servia lanches
sem reunir condições higiênicas, con-
Íorme Íoi constatado durante a visita.

A nossa Reportagem, que âcoÍÌìpâ.
nhou. o trabalho da brigada do Cor.po
de SalvaÇão Pública, registou os de:
poimentos do cornándante Fernando
Muganga, que falou sobre a violaçâo
das regras de preservaÇão da segu-
ranÇa da integridacle íísica dos espec-

j

tadores, dq lirnpoaa e cornodidade que l
d:vem sêr rag característ icas de uma
sala Je espectáculos.

- Nâo podemoa lssistir a isto prs-
SiverncntG, Tudo O que encontrámoE
põe'em cause a vlds dos espectado.
Íê$i Algumas mfps de espectáculos
sãô or nooso8 dirlEènles que por vs.
zes as Írequentdrh, é o coipo dlplo.
mátlco, são as organlzações fnterna.
cionals que aprêsentam a sua cultura
nestas talas. Se Íicarmos de braços

cruzadot, um dir as salas C; erpec-

táculos podem-se lornar nqm caos,

Pór isso dosencadeánios esla vistoria

para combater aigung dspeclos nsga.

tivog que presenciárhos - trisôu Fer-

nândo Mungaca.


