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I Saneadss 4CI0 elementos em duis anus
cerca de 400 elementos foram saneados do Minist6rio de se.gulanga (_sNAsP), nos dois riltimos anos, em consequ€ncia daOfensiva Politica e Organizacionaln acusad6s da pr6tic" J; ciir",de diversa natureza, jn$isciprina, pryguiga e iniiltrafao. u, 

"o-municado oficiat do Gabineie oi 
-contr6te 

e oisciilini 
-Ji 

ui.nist6rio da_ Seguranga d6 a conhecer pormenores sobre o sanea_rnento registado.
De acordo com a mesma fonte, o re,

ferido gabinete recebeu grandes quan{
tidades de pessoas nos seus .locais prrr
blicos, cartas e mesmo at6 telefoner
m a s, apresentando-lhe problemas e.
clesvios de comportamento de fil€tn*
hros do SNASP.

<Trabalhadas e investigadas as in"
formagoes prestadas>, prossegue o co.
municado oficial, <<verificou-ie serem
muitas delas verdadeiras, a grande
maioria, e outras terem sido platica.
das em nome do Ministdrio da Segu
ranga por elementos que, falsamente
se taziam passar por membros dc
SNASP, paa disso tirarem proveitos
pessoais e cometerem toda a esp6c,e
de tropel ias>.

Assim, foram desafectados e exoul
sos do trlinist6rio de Seguranga, noE
ciois riltimos anos, elemenios aiusado,
de falsas declaragbes, irresponsabill
9"9q, abuso clo poder, corruilgao ma.
teriaf, falta cie respeito pari- com o
povo, ilegalidadeo alcoolismo, destrui"

gdo de bens do Estado, falsificagdo de
documentos e abandono do posto de
trabalho para ir tratar de assuhtos pes-
soats.

Foram ainda detldos para. julgamen_
to individuos acusados'de deJvio de
fundos, extorsfio e envolvimento em
homicidio, desvio de uma viatura par-
ticularo saldas llegais para outras Dro-
vincias" falsas declarac6es e infiitra_
g6es, roubo, maus trato-s ir populagdo
€ tn?Us tratos a detidos.

<Os resultados alcangados pelo Ga-
binete de Controte e Disciptin; do ML
nist6rio da Seguranga (SNASP), na
luta contra a indiscipllna, preguiga e
inflitrag6o, s6 foram posslv'eis-qracas
i agudizagdo da vigi ldncia poputai e
ao espirito revolucion6rio demonstra-
do pelos cldaddos mogambicanos, que
souberam assumir correctamente o 

'es-

pirito da ofensiva e sentiram e sentem
como sua a seguranga do povo e do
Estado -pogulao, l6-se no comunicado,
que publicamos na integra na p6gina
3 da presente edig6o.


