ni6o realizada no dia 16 de Abril
irltimo, em Xipamanine. No lla.irro Comunal da Mnlarrgr..,pertencente iquele l)istrit.o, viria, no dia
23 de Abril passarlo, a iniciar-se
a realizag6o de rertniOesde sensibilizagdo aos moradores ptre se
agudizar a vigilfln*it sorr.trarlunisquer acg6es estranlrns no bairro.
As reuni6es decorrem por querteirdes, i semelh&nQa.do observado em todos os bairros.
Entretanto, mesrno at6 o nt6s
de Abril se haviarrt registatlo caevidenciavam inf ill rar;fr.o
Bos qlle
'
flsica do inimigo tt^ Mn lnrrga,,s€gtrndo afirmaqdes do Ser:ref.6.r.'io
clo
Grupo Dinamizador, Isaae Sit6e.
Em 9 de Fevereiro fora deteet4da
uma granada colocada nlrnl tlcn
quarteir6es do ba.irro e no dia 15
de Marqo foi revelada a existOrteia
de um orttro engenho explosivo,
tendo-seevitado a slla clefla.gracS.o.
Dois meses depois do caso da
segunda granada, precisamente a
15 de Maio fintl.o, e ap6s o irrieio
do processo de revitalir'a,qd"odas
estruturas de base llo bait'ro, foram apanhados sete carregadores
de arma AKM cotrl as t'esper:t.ivas
munig6es. Este nratr:r'ial travia sido enterrado no qtrarteir5.o 41 e
foi descoberto quando a.lgtrnstra'I'ransportes Lottbalhadores da
rengo, sediada no bairro, abriam
uma cova pa,ra enterl:o de lixo.
Fora estes casos de nraterial de
guerra, no mesmo dia 15 de Maio
foram presos, a partir da denfinlaclr6es
cia feita pelos ntora.tlot"es,
que haviam assalt.atlollnr catniito
estacionado,tirando saeos cle farinha de milho e caixas de rnassas
esparguete. Aos assaltantes cle
produtos alirnentares foi apreendida ainda llma rrtotorizada.qtle
haviam roubatlo. ()rtattrlo visit.i.mos o bairro no pa,ssadodia 24 de
Maio irltirno, os artigos apreendidos permaneciam na sedr:do Gntpo Dinamizador e os a.utores;haviam sido eneaminhados pa!:a &
7." Esquadra da tsolicia Poprrlar
de Mogambique.

0s frutos
da vigihncier
,DESCOBERTOS
CAND}NGUEIROSDO BAIT C
- DESACNVADASARMAS DE GUER,RA,
O oorrocto funeionsrnento das estrutuns administrafivas do base 6 lndlspensfi,vol para & trenquilidade social n& eepital.
neste fuir,balho,gtro 6 continuidade dos outros publieados nos nossos nfimeros 8'LZ e 813 revelrmos
alguns factos que df,,oprovs do necessidndee efic6-

Carregadores
completamente chelos
de munlgdee que
havlam

sl

enterrqdos no
quartelrf,o 41,
vendo-se
lgualmen0e alguns
dos produtos
allmentares e a
motorlzada
apreendldos tos ladr6es

eia d^o boa articulagio entre os moradores e os respons6veis de quartoir6es e
dos Grupos Dinomizadores.
A orientagdo para se revitalizarem Bs estruturas administrativas
de base, no Distrito Urbano n.n 1,
foi dada pelo 1.oSecretirio do Partido na Cidade de Maputo, Major-General Jorge Rebelo, numa reu-

ALTO-MAtr
O trabalho de revitalizar;itotlas
estruturas do bairro do Alt.o-Ma6 <B> terminou ern finais de
Abril filtimo, tal corno refer"e o
Secret6rio do Gnrlru Dinamizador,
Ca.steloFrenke. Este afirrnaria
1f

'Frr:v!lt) . __
f!,,6,r;16

( liJ7)

O Secret{rlo
do Grupo Dlnamlzador
do AlCo Mad 118>, Castelo
Frenke"' ((comegam a surglr os resultados anslados>

que da exortaqeo feita junto dos
moradores <<comegama surgir os
resultados ansiados>. O Alto-Ma6,
recorde-se, pertence &o Distrito
Urbano n.o 1.
Neste bairro, foi detido no fia
15 de Maio fltimo um morador,
trabalhador dos CFM-Sul, que vendia ilegalmente p6o aos pregos de
100,00 e 150,00MT. O primeiro
prego era atribuido ao pflo de 125
gremas de peso e o segundo correspondi& ao de 250 gramas.
Segundo conta Castelo Frenke,
a denfincia do caso partiu de um
morador que informou a.o Grupo
Dinamizador. Este alertou por sua
vez o elemento da Policia Popular
de Mogambique afeeto ao bairro
que surpreendeu, no dia 15, o iudividuo em causa na sua actividade ilegal.
Quando Damiio Zit^ foi surpreendido tinha ainda 10G pies.
Ele afirma que normalmente eonBegue tirar entre 20 a 30 pdes por
dia, no dep6sito do produto nos
CFM. A restante parte, segundo
conta, adquire-a na Padaria Europeia, quando levanta o p6o para
os seus servigos, atrav6s de alguns
padeiros que (mo vendem sempre a 100,00MT cada umD. Transporta o produto pere su& casa
num carro dos CFM em conivdncia
com Aur€lio Mucavele, motorista
dessa viatura.
TEMFO-8/6/85

As grades
s{o as lnelrmas gue
estavam quendo fol
assaltado o
estabeleclmento. 56
que agora foram
repostns

EFICACIA
DO NOVO METODO
.

Para al6m do candongueiro do
pdo denunciado e detido, Castelo
Frenke afirma que ji houve mais
easos de especuladores, um que
vendia cola de contacto e outro,
vendedor de carne, apanhados
atrav6s da denrincia feita pelos
moradores.
O Secretirio do Grupo Dinamizador daquele bairro considera haver presentemente facilidade de os
moradores denunciarem situagdes
a,normais que ocorram no bairro.
Ao verificar qualquer ac96o estranha, o residente tem de informar ao seu chefe de quarteirdo ou
outro elemento do Grupo Dinamizadbr, que dA prosseguimento ao
e&so.
Dantes o denunciante tinha de
ir prestar declarag6esi. Esquadra
da Policia e desta, is vezes (<era
obrigado a fazer igual trabalho
no tribunal e quando, em alguns

casos, nfr.ose apuravam provas sobre o envolvido, o elemento que o
denunciou s e n t i a-s e inseguro>>.
Muitos moradores, de acordo eom
C a s t e I o Frenke, consideravam
aventura denuuciar qualquer ac96o <devido aos trajectos que teriam de seguir para o provar>>.
Muito embora se tenham neutralizado algumas acq6es de candonga, subsistem naquele bairro
situag6es de roubos apenas possiveis de detectar por meio da vigilincia. Um dos casos relaciona-se
com os assaltos i Tabacaria EsrreranQa, localizada na Avenida
Eduardo Mondlane.
<A irltima vez que sofremos roubo foi na madrugada do dia 14 de
Maio>, afirma Carlos Jorge, daquela tabacaria, acrescentandoque
por ano sofrem entre 4 a 5 assaltos, embora o estabelecimentoesteja quase todo gradeado. A tltima vez que a tabacaria foi assaltada, foi roubado grande Parte do
material i venda que ti existia.
15

PATRULHAR

SEMPRE

Devido ao agravamento das aog6es dos bandidos armados nos distritos da provlneia do Maputo
limitrofes i cidade de Maputo, os
residentes daquelas regi6es vieram
para a eapital. No Distrito Urbano n.o 7 milhares de pessoas se fix&r&m nos filtimos meses fugindo
ils acg6es inimigas nas suas zon&s
de origem. Em menos de um ano,
segundo nos informou Abel Mbev€, Secretirio do Comit6 do Partido no distrito pa.ra, a Organizagdo e MobilizagS.o, o ntmero de
moradores na regiS.opassou de 83
mil para 100 mil. Este afluxo de
pessoa,spara o distrito <veio complicar ainda mais alguns problemas, prineipalmente o abastecimento alimentar e o enquadramen- Deml[o Zltr qurndo detaltav. o prego que atrlbula a cada pdo- m outro lrcrrnenor
grrve nt elndonga 6 r falta de hlg:lene, guase nunea verlflcada
to das criangas nas escolas>>.
trsta Lrea da capital, que compreende toda a zona da Machava eonsidera que ee deve melhorar a vele, oper6rio da Cometal-Momee Tsalala, entre outros bairros, so- comunicagio entre os moradores tal, salienta que toda a populagS,o
e as Forga-s de Defesa e Seguran- ideve participar nas acgdes de pafrel'a hi bem pouco tempo virios
atentados dos bandidos armados SA para permitir a neutralizaqdo trulhamento, porque assim <poderemos garantir a tranquilidade nas
dirigidos principalmente c o n t r a de quaisquer tentativas de infiltrainimiga
nossas familias e a defesa.dos nosnaquele
distrito.
96o
unidades industriais do distrito.
Enquanto
isso,
Eug6nio
Matasos
bens e das grandes unidades
Muito embora a seguranga tenda
a melhorar, conforme nos foi informado no Iocal, a necessidatie
de fortificar o patrulhamento e
vigilincia contra qualquer acq6,o
inimiga foi manifestada pelos moradores.
Eug6nlo Matevele..
Eduardo Mabunda, trabalhador
'
patrulhrr pln
da eooperativa de consumo da Matrgarantlrmor r
trrnqullldade nlr
ehava-sede, que fora raptado penossrs famtlles
los bandidos armados no d.ia 26 de
Abril tltimo, tendo, no entanto.
escapadodaquelesna mesm&noite.

Eduardo Mabunda
quando erpllcavr
r foruu cgrno
re occepon dc
bandldos rrrnrdos

tt

de produgdo da nossa regi6o>. Este oper6rio fora igualmente raptado pelos bandidos armados juntamente com a sua mulher, em finais de Abril irltimo. Saquearam-lhe toda a" roupa e outros bens
dotn6sticos, e depois de quase noite inteir& & serem conduzidos em
direegdo i Moamba, ele, a mulher
e mais alguns dos que tinham sido raptados foram mandados regTessar.
o
?empo- g/s/Bc

