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Recuperqr mqrginois
lntegrsndo-os nq sociedsde

Há necessidade de mobilizar os elementos que affuem a Maputo, sem objectivo de trabafhar,
no sentido de lhes Íazer compreender que devem trabalhar pois, senão, transÍormam-se eÍn
elementos inválidos para a sociedade, Sugeriu um dos entrevistados paÍa a nossa rubrica "Opi-nião Públicar ' .

JOÃO FABIÃO I,IACUCULE (26
anos, trabalhador da Pffi,ÀILAR e re-
sidente no Bairro d2 lIa-xaquene) -
A úntca contribuição Que â populaçilo
pode cìar. parÊ minimizar o prcbÌe-
rÌta dO climinalidade, é aumentar a
vigilância. Co'mo ols, autores dos cri-
mes vivern connosco nos bairros, de.
vem ser feitas reuniões nestes locais
de residência, nc sentido de se aÌla-
lisar o 6odo de vida de cada morad'or.

Quanto ao fiuxo do pessoal pro-
veniente d'c caürpo, tenho à dizer
que essas pessoaõ estão ligadas à
criminalidade, .se estã6 desemprega-
das, é porque só podem sustentar a
vida à base ds assaltos. Por isso,
devem ser mandadas para urn4 mfl-
charnba, onde pDdem tâzer muito
bem s, sua vida. A sua permanência
ns, cidads não se justifìca.

R,OGÉRIO JAIME NOVELA Qg
ânò.s,  t rabalhador 'do Departa lnento
de }Iáquinas g residente no Bailro
da f laÌhangalene) -  Pars,  minimizar
a criminalidade, que se faz sentir nc
f,Íaput'c, ache que a Ì)opulaqão rÌeve
apoiar. qrÌeÌÌÌ conhece um marginal
deve dennnciá-lo, porque estas pes.
soas,. seÌn 1:rofissão, dedicam-se à
práüica cÌe crimes.

Em minha opini:lq â essâ5 pesscas,
que não trabalham, devem ser dis-
trilruÍdas tarefas como, por exemplc,
elÌ"r machambas estatais, Zonas verdes
e noutros locais. Devem .ser mo,bÍliza..
das, fazendo-lhes vef que üÌÌta pÊs.

soa que nã6 trabalha Fode transfor-
ffiâf-S6 nUm Ìadrão ou, nresmo, num
criminoso. Estas pessoas .slio parast-
tq5 da sociedade. Não precisamos des-
tes elementos dentls da cidade.

PAULINA MÂNUEL À{ARRINDZE
(3? anos, donréstiea e residenie rio
Bairro de )IalhazÍne) - É verdade
qrÌe a populaçârc da cidade de Mapu-
ts tem side vÍl ima de diverso5 crt-
mes. O povo deve epoiar a PM-\L
l1o sentido de neubraiizar os crimi-
llosos existentes nos baÍrr"cs. Alen'r
do apoio n dar PPfI, é preciso que
se leve avante s vigilância.

Para as pessoas qttg vêm para es-
ta cidade sem uenhum cbjecLivc,
que devem ser controÌadas, pois são
elag QUe anda,6 A, provocar crimes.

Devem sej integradag enr várias la-
refas, pâra eviíar gue andem a crrar
a, intranquilida6s na população. ten'
tando sustentar a vida.

SEBASTIÃO UAFUMO LIBOMBO
82 anos, trabalhador cio Ministério
das O,bras Públicas e Habitação e
residente no Bairro da Ivlacheva)
O a,poto que a populaçãrc deve dar,
pars, a nelttralização da criminaiidade,
é solaborar com as milÍcias, popula-
res. Nós, populaÇãc da cidade de trIa-
puto, devemog auÌnentar a, vigiÌân,
cia. Iuformar. â^s autoridades policiais,
sempre Qus se desconfie de uma Pes-
soa.

No gne diz respeito às peSscas vin-
das de fora de NÍaputo, o Governo
devs resolver esse problema. Há me-

ses atrás, aquelss ele,ment'cs Íoram
enviados pÊ,1a â5 Zonas Verdes, mas
o maior número voltou à marginali-
dade, alegando que o üraba,lho que
Ìhes foi afribuÍd6 é pesado, mas não
quereln é trabalhar. Mas como querern
vivel estas, pessoes, sem trabaihar?

AZAA,IÂ'S MATEUS ZANDA*\,{EI-q,
G7 anos, trabaÌhadcr da Ex-Acilri.
nistração da )Iatoi2, e residente no
Bairro da Matoia - Eu acho que o
meihor é aumentarmos a vigilância.
tí, preferivel prevenirmo5 os critnes,
porque, depois de terem sido prati-
cados, muitas vezes 9s seu5 autores
são Ìibertados. Se desconíiannos clu-
ma pessca, devemos alertar as €stÏu-
turas conrpetentes.

Os homens que vêm do camPo
Fara a ciciade, certamente que vivetrt
ou à custa dos seus famiiiares, co-
6endo sem trabalhar. ou então à cus.
ta d2, criminalidade. Pcr isso, del'e
haver uma vigiiância agudâ nos bair.
ros e noutloS locais.
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