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$fgunizsr vigi'l(Incffix
defender trqnquilidqde

O Comit6 do Partido, na Cidade de Maputo, desencadeou a partir de onlem uma campanha
de organizagdo da vigilincia para combater as tentivas de inliltragfio e de agitagdo por parte dos
bandidos armados empenhados em langar o pinico na capital do Pais. A campanha ontem ?huh-
ciada pelo 1." Secretdrio, Jorge Rebelo, consiste essencialmente na correcta estruturagf,o dos
orgSos de base do poder popular, principalmente a nivel de Quarteir6es e de Distritos Urbanos.
O dirigenle da cidade disse que esta ac96o tem por "tarefa imediata e principal dar tarefas a
toda a populagdo para que se organizem rondas na cidade por forma a evitar-se movimentos

minante em todos os dominior im-
pl ica a criaqdo de condic6es para a
tranquil idade das populag6es.

Assim, na definigdo de tarefas, ter-
-se-d como prioridade permit ir  gu€,
ao nfvel dos quarteir6es, as popula-
Q6es participem na defesa e vigil6n-
cia, o que implica, por outro lado, a
reactivagdo das mil icias populares.

A defesa e vigildncia deverEo criar
condi96es para que cada morador
conheQa o comportamento de cada
uffi, natureza das sua6 ocupag6es:
melhor conhecimento e controlo do
movimento das pessoas estranhas ao
quarteirdo; patrulhas didrias ao quar.
teir6o, sobretudo durante a noite. bem
como outros aspectos exigidos pela
tranquil idade da cidade.

TRABALHO DAS BRIGADAS

O trabalho das brigadas, ceguncfo
definir ia o 1.o Secret6rio do Part ido.
na Cidade, consiste na ProgramaqSo
em conjunto com os Distritos Urba-
nos, de acQ6es a serem realizadas na
formagSo e reactivag6o 1as direcc6es
dos quarteir6es.

Foi expl icado no enconiro que as
brigadas euMividir-se-5o por forma a
cobrir outros locais de residdncias,
onde apoiardo os Grupos Dinamiza'
dores na elabraqdo dos seu$ planos
de actividade, tanto para a formaqdo
das Comiss6es de Quarteirdo. como
para nlvel geral.

Tendo em conta as part icularidadee
oue caracterizam c momenio actuaf. o
trabal lro ontem iniciado com a deslo.
caq6o das brigadas para os Distr i tos
Urlranos, para o inicio dos preparati .
vos, deverd estar ooncluido dentro de
poucas semanas.
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estranhos>.

Para a organizagdo de6ta acQ5o,
que exige a revitalizagSo do funcio-
namento das esiruturas de base do
Par t ido e  do Estado,  o  membro do
Bureau Pol i t ico  do Par t ido Fre l imo o
1."  SecretAr io  do Par t ido,  na c idado
de Maputo, Jorge Rebelo, reuniu on-
tern com quadros do Part ido, dos Mi-
nist6rros, empresas e das ODMs. resl-
dentes na capital.

Durante o encontro de ontem,
Jorge Rebelo d isse que a l l l ima Ses-
s6o do Comit6 do Part ido, na capital,
recentemente real izada, procedeu i l
andlise das acqdes a realizar neste
quadro, tend: em conta, por um lado,
a importAncia do envolrr imento ctas
populaq6es na defesa e vigi l€incia
contra as acQ6es de desestabi l izaqdo
levadas a cabo pelos bandidos arma.
dos e as tentat ivas de tnf i l tracdo na
cidade que caracteriza as suas ?Lj.
e6es nesta fase.

A andlise feita pelo Part ido, na
capital,  concluiu que 6 decisivo criar,
mecanismos que permitam a irart ici . '
pacdo dos residenies da urbe" na
soluqSo dos seus problemas.

Caracterizando as actuac6es dos
bandidos armados nesta f  ase,  Jorge
Rebelo d isse,  na sua in t roduqdo du.
rante o encontro de ontem, que temos

de estar preparados para qualquer
evenlualidade, porque as acA6es
acluaie dos bandiCos em relacSo a
Maputo t6m-se caraclerizado por ten.
talivas de refigio no seio das popu-
lagSes, peranle as perseguig6es mo.
vidas sobre eles pelas :iorgas Arma.
das, 'u por lenlativas de aca6es de
sabolagern e assasslnatos ou ainda
por ac96es de reconhecimento de
locais estrat6gicos para luturos aclos
de deseslabilizagio.

REORGANIZAR OS QUARTEIROES

O fomitd da C,dade, em Maputo,
conslatou ser imprescindivel a reorga-
nizaQSo das estruturas de base cto
Part ido e do Estado, a comegar pela
reactivagSo do iuncionamento dae
direcg6es dos Quarteir6es, ou criaqSo
dessas estruturas onde elas ainda
n6o existam" Nesta reactivaQSo serSo
definidas tarefas concretas para os
seu6 responsdveis.

Na andlise {eita sobre o funciona-
mento actual dos qtrarteir6es, consta.
tou-se que, dos 2 600 existentes na
capital,  em 600 praticamente ndo exis.
tem estruluras direct ivas enquanto ern
relaQfio P um bonr rtumero dos res-
tantes, embora alguns tenham i€spofl .
saveis, a sua acQ6o 6 bastante l i rnl.
tada.

Dentro do programa agora estabe-
lecido, maior atenQSo ser6 concen.
trada na criaedo das estruturas dos
600 quarteir6es, trabalho que ser6
feito em simultdneo com a reactiva-
c6o do funcionamento das direc06es
dos reetantes.

Para o efeito, foram consti tuidas
oito brigadas, integrando quadr,os dos
Minist6rios, Empresas e ODMs que,
em coordenaqdo com as DirecQ6es
dos Distr i tos Urbanos, iniciaram ainda
ontem um trabalho preparat6rio para
a criaeSo das estruturas dos Quartel.
rdes.

De acordo com o programa de
organizagSo das estruturas de base,
os Quarteir6es serSo Cir igidos por
uma Comissdo, composta por um
chefe, um adjunto, respons6veis das
ODMs (OJM e OMM),  devendo in te .
grar ainda elementoa para dir igirem
outras acq6es de dmbito polf t ico, eco.
n6mico, social entre outras.

Pretende-se com esta medida per-
mit ir  que o poder popular seja exer.
cido efectirramente a partir da base.

ENVOLVER A POPULA9AO
NA DEFESA DA TRANQUILIDADE

Em toda esta operaCso de consoli-
daQdo do poder popular. a aceSo do.


