
Repovogr zontls
devqstqdqs pelos bondidos

n preocupoqdo centrsl dos estruturos
do Distrito de Nhamstondo

Povoar as zonas devastadas pelos bandidos armados e agora
recuperadas pelas Forgas Armadas de Mogambique (FPLM) na
sua ofensiva militar, tal 6 a actual preocupag6o das estruturas
politicas e administralivas do Distrito de Nhamatanda, na Proyin-
cia de Sofala. Centenas de familias recuperadas do cativeiro do
inlmigo foram ji reintegradas, desde Janeiro do corrente ano.

Em declarag6es prestadas recen-
mente ao nosso Jornal, o Administra-
dor daquele Distr i to, Daniel Satipe
Jacob, disse que o plano de Nhama.
tanda prev6 a construqio de aldeias
cornunais na zona sul do Distr i to,
principalmente na regiSo de Mecuzi,
locais onde se estd a proceder i con-
centraQ6o das populag6es recup.era-
das.

As operag6es para a recepgdo das
populaq6es sio feitas em confunto
pelas eetruturas politicas e adminis.
trativas, com a participag6o da Sa0de,
que dedica particular ateng6o bs
criangas, que na sua maioria se apre.
sentam com elevado estado de rna.
rasmo.

-Nio pretendemos abandonar as
regi6es que anleriormente loram asso.
ladas pelos bandidos armados, por.
que isso significaria dar campo ao
despovoamento e permitir que o ini.
migo retomasse a posigio - disse o
Administrador de Nhamatanda.

Com efeito, segundo apurou a no6,

sa Reportagem junto dos militares
estacionados em Nhamatanda, b me'
dida que avanqa a ofensiva, as For.
Qas Armadas de MoQambique (FPLM),
em coordenaQdo com as diversas es-
truturas do Distrito, incentivam a se-
guranga por torma a que a regido ee
torne habit6vel e de novo se volte
a produzir o milho, a mapira e outros
produtos de que Nhamatanda 6 poten-
cialmente r ico.

Actualmente, estdo concentradas no
Distrito de Nhamatanda mais de tr6s
mil famil ias recuperadas dos bandi-
dos armados pelas FAM-FPLM, du-
rante o prosseguimento da ofensiva
militar. .36 nos meses de Margo e
Abri l ,  mais de 50 famil ias foram tra-
zidas i sede do Distrito pelas FAM-
-FPLM, aguardando presentemente a
sua reintegraefio.

srTuA9Ao MILTTAR ACTUAL

Embora n6o numa anAlise profunda,
conforme faz questSo de sublinhar o

*, slalvt
Administrador de Nhamatanda, a si-
tuaqSo mil i tar melhorou bastante nos
tl t imos seis meses, devido e acgSo
intensa das Forqas Armadas, que
obriga os bandidos a ut i l izarem a tdc-
t ica de dispersSo.

- .1 aceSo dos nossos soldados
concentra-se agora na perseguiCio do
inimigo, pois que depois da destrui.
eeo dos principais acampamenlos
neste distrilo, eles espalharam-se e
semeiam o terror em v6rias zonas -
disse ainda Daniel Jacob.

Ae FAM - FPLM est6o presentemen-
te a prossegui: na parte sul do Dis-
tr i to, sobretudo na regi6o de Chibuto
Comercial -  fronteira com Manica -
onde se cr6 estarem concentrados os
0lt imos redutos maiores dos bandidos
armados no Distrito.

Gomo corol i i r io da accSo mil i tar,
de Marqo a Abri l ,  22 colaboradores
doe bandidos armados foram captu-
rados pelas ForQas Armadas de Mo-
cambique (FPLM) e out ros,  em n i lme-
ro n6o especif icado, entregaram-se"

Entretanto, conforme constatou a
nossa Reportagem, Do Distr i to de
Nhamatanda est6-se a dar prioridade
h preparacdo da autodefeSa para toda
a populaqdo, na sede distr i tal  e muito
part icularmente nos bairros e aldeias
comunais que circundam a vi la.


