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Em relaqio aos membros da $eguranga
-  -  - l - * - -

fktecnmismos de vigilancia
hastertte difundidos L1l^[ut'

Fdlinistro Jaeinto Ueloso
O Minist6rio da Seguranga (SNASP) j6 tem bastsnte dlfun-

dido, em loeais de trabalho e de resid€ncia, um mecanismo que
leve as pessoas a serem vigilanles em relagSo aos pr6prios mem-
bros da Seguranga, afirmou o MinistrO da Seguranga do nosso
Pals, Jacinlo Veloso, segundo informa a ,,A|MD, cilando uma
entrevista que vir6 publicada na pr6xima edigSo da Revista TEMPO.

Jacinto Veloso af irma que este me-
canismo F lrouxe alguns resultados

"vantajosos na aval iagdo do nosso
pessoal", Acrescenta que a part icipa-
qdo dos membros da Seguranga no
seu local de resid6ncia "6 cri t6rio de
avaliaQ6o profissional".

O Ministro da Seguranga diz que,
ao rnesme tempo que se faz um tra-
balho profundo de aproximag6o Segu-
ranqa-Povo, tambdm 6 necessdrio cor-
r igir a at i tude de muitas pessoas, que
automaticamente reagem ao elemento
da SeguranQa como se este fosse .seu
in imigo, .

Veloso af irma que as pessoas com
queixas e den0ncias, al6m de subme-
tr9-las aos f ocais normais, "podem
dir igir-se directamente ao Ministro, se
acharem que as outras vias ndo lhes
d5o satisfaQdo".

Fleferindo-se h Ofensiva da Legali-
dade no seu sector, Jacinlo Veloso
afirma que foi sobretudo ap6s o dis-
curso do Presidente Samora Machel,
a 5 de Novembro do ano passado, que
.houve um incremento de cartas, de
pedidos de encontro, de telefonemas
e de den0ncias de vArio t ipo".em rela-
qdo a ilegalidades cometidas por ele-
mentos do aparelho;.da SeguranQa.

,.Muitos casos n6s fomos investigar
e pud6mos constatar que era verdade
o que as pessoas diziam. Se n6o era
completamente verdade, havia pelo
menos um fundo de verdade e isso
ajudou-nos bastante", af irma Veloso
que sg refere tamb6m a (cartas com
nomes falsos" e a telefonemas an6-
nimos que faziam den0rrcias falsas.

O Ministro Veloso infor:ma que dimi-
nuiram bastante as q|reixas sobre
membros da Seguranqa, desde que a
ofensiva foi lanqada dentro do sector.

Pot outro lado, ja h6 pessoas a quei-
xar-se i  SeguranQa sobre casos que
ndo sdo 

'abrangidos 
directamente po;

este sector.
Recenlemente, um comunicado do

Minist6rio da SeguranQa anunciava que
mais de 200 dos seus funcion6rios
haviam . sido afastados por vdrio tipo
$e . i legal idades. .  :

No p ross gg u imento- da,efeasive : den+i
tro do seu sector, o Ministro diz que
"brevemente, a questEo dos prazos de
detenQ6o serd legislada".

Falando da questio do secretisrifo,'.
condenado por Samora Machel no seO
"discurso da legalidade", Jacinto .Ve-
loso diz que "99,9 por cento da acgio
(de Seguranqa) 6 popular". E acres-
centa: *Ali6s, se um membro da Segu-
ranga d iz  *venho aqui  numa.miss6o
secreta, a partir desse momento dei-
xou de ser secretap.

Nesle momento, informa o Ministro,
hd em Mogambique cerca de 500 mil
membros dos Grupos de Vigi ldncia.
Acrescenta que o rnaior problema, no
que diz respeito a quest6es de enga.
iamento, acontece nos bainos da
cimento das cidades, onde .s port icF
.pag6o 6 r idicula".

Veloso inforrna, tamb6m, que algu-
mas das ac96es de bandit ismo do t ipo
de crime de del i to comum, podem
estar a ser promovidas "pelo pr6prio
in imigo" .

"Hei j6 vdrios criminosos detidos',
af irma.

"J6 temos uma experi6ncia, HA
cerca de tr€s anos apareceu esse tipo
de crimes. Trhtava-se de pessoas ido-
sas, que eram atacadas, e havia assas-
sinatos depois de maus tratos...  Foi
desmantelado um grupo pequeno, quo
era linanciado para fazer isson, diz o
iv4inistro da Seguranga.


