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Enviqr morginois porq'Zonos Verdes
Acho que a melhor lorma de acabaí com a Criminalidadê, é levarmos avAnte a Ytgllância. mentos nâ nossâ sociedadê. Não
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País, Por lÊso, dèvem ser obrigadàs .

Estâs toÌam declarações de algung leitorês, ao seÌem inquìridG sobrê a problemática da d63€m-penhâr uma tàÍoía. ondê po-
criminalidade. :;,i"*ã:,'" ".,""i,df,",:fftiT"o*:

BERNARDINO XAVIER t43  anos ,
trabalhador da "TEii4PO" c. 16.5idente
no Ba i r ro  Ce X ipamanine)  -  De Íac-
to ,  há  mui ta  c r im ina l idadí )  62  Ç ic iade
de Maputo .  o r ig inada,  Ia Ìvez ,  pe la
fa l ta  de  pos los  dç  t raba 'h l .

Aclro ciue os clrefes cos qr,rartei-
rões é que estão mais aptos para sa-
ber como é que vive carja morador.
Mas,  com ìs to ,  não quero  c l i zer  que
devemos f icar descans?oos e esDe-
rarmos da actuação dos chefes dos
quarteirões. Devemos ser vìgiìãntes.
Saber  de Í in i r  e  anâì isar  a  l , ida  oos
nossos yiTinhos, assirn ccrÌÌo dos
r ìossos  fami i ia res .

C af iuxo das pesso:rs proverÌ ien-
Ìes  do  campo para  a  ç id i ;c le .  con Ì i t -
bui para que haia um número bas-
ten te  e levado de  c r imes.  Temos a i
campos de produção com falta cle
pessoal paÍa trabalhar, mas 3ndam
marginais â passear na cidade. Por-
que não se nrand'am çgÌeg elemen-
tos para os referidos campos? Como 

-

iá  se  in ic iou  uma campanha para
neut ra l i zar  os  marg ina is ,  acho que
devem ser mandados para campos
de produção.

Por outro lado, nós somos culpa-
dos desta situacão, porque chama-
mos os nossos Íamil iares Dara a
c idade 5em nsnhum ob iec t ivo .  Só
para vi i 'em aumentar o desemrreg,ì,

Por  i sso ,  devemos le r  rnu i tc  cu i -
dado cor"n estas coìsas. pois es'.anìos
a  apo iar  a  marg ina l idade.

ROBERTO MALATE (16  anos ,  cam-
ponês e  yss identg  na  Locà l tdade de
Michafutene) Para dimrnui: ' .  ou
se ja .  min imizar  a  c r imrna l idade,  é
preciso manter a vigi lância. Nós so-
fremos bastante por causa dos crí-
mes e, sendo assim. oêvemos sa-
ber defender-nos.

A vigi lância deve part ir  dos bair-
ros, atravé5 de reuniões. onoe p0-
demos deÌectar aqueles que st,1spei-
tamos serem criminosos.

Acho qus as pessoas que estão
na cidade, só por prazer de viver
ne la .  não f  azem mai5  nada,  a  não

ser roubar, para sustentarem a vida,
Àlo campo há muito trabalho para
eles. Mas não querem trabalhar,
quereln viver na cidade. Face a esta
situacão, o Governo deve fazer uma
campanha e recolher esse pessoal
todo qus n-ao Íaz nada e , nrandá-lo
para machambas colectivas, ou, en-
tão, obrigá-l05 a voltar para à sua
terra natal.

LAURINDA FRANCISCO MACUÁ-
CUA {43 anos, domésiica e resìden'
te no Bairro de Inhaqóia) Nós
temos sido vít imas cle muitos cri-
r les, ntui los dos quais são pratica-
do5 por  marg ina is  ex is len tes  na  c i -
dade ds  Maputo .  Como,  en táo ,  ev i -
tar esses crimes? Devemos intensi-
f i car  a  v ig i lânc ia ,  no  ssn t ido  de
nsutral izar os criminosos, porque
eles andam aí nos nossos bairros,
Cada morador de gm s€rto bairro,
deve veri Í ìcar o modo de viver do
seu vizinho,

Há muitos slernentog que vivem
cá na cidadu, ;  çusta do roubo. O
maior número dessas pessoas saiem
do campo para a ciclade, sem ne-
nhuma Íìnal idade. Não trabalham,
mas, no entanto. comem e vestem-
-se bem. MuiÌo melhor, até do que
as pessoas que trabalham. ond'e
ârraniam essas coÌsas? Tenho a má-

xinra certeza de que andam â rou-
bar .

Então, para mÌnimizar esta situa-
Ção, o nosso Governo deve criar
condições para atrìbuir Ìarefas a
esses elementos, fazendo-os desapa-
recer d,a cidade. Podem ser'  envia-
dos para Zonas Verdes ou parâ ma-
chambas estatais, trabalhando para
beneficiar o PaÍs,

F B A N C I S C O  B C I B G E S  D A Ï . J I F L
NHANTUMBO (23 anos ,  t raba lhàdor
d,o Restauranl" g3tçftedie e resrr len-
te no Bairro de Laulane) - Em mi-
nha opinião. acho que a única con-
tr ibuição que a população pode dar.
para minimizar o probÌerna da crimí-
nal idade, é apenas levâr 3yânio a
vigi lância popular.

Este processo deve ter o s€u
Ínício nos bairros, pois é aí onde
residern os autores dos crimes. Nas
reuniões, devemos analisar a vÍda de
cada morador do baírro. É nestds en-
contros, que devamos denunciar todos
de quem duvidamos,

Ao falar das pêssoâs que vÍvem
na cidade sem emprego, posso di-
zer que o maiOr húmero se dedica
à criminal idade, paft poder sobre-
viver.

Nós não precisâmoe destes ele.

r iga" ,
Para uma pessoa ter pão, deve' 

trabalhar e, eles, ond6 o arranjam
se não trabaÌham? São seres huma-
nos e precisam de al imentar-se e,
se não trabaÍham, como se vão al i .
mêntar?

ARNALDO FBANCISCO MUCAVEL
{18 ano6, trabalhador do Restauranrer
Pic Nic e residente no Bairro da
Polana) - Se nós descurarmos a
vigi lância, nunca venceremos os cri-
mes. Manler a vigi i inç1a dia e noi-
te, para garantirmos a nossa tran-
qui l idade na cidade. E rrece.ssár. io
Íazermos reuniões nos bairrcs, de
análise da vida de cada morsdor,
para evitar a inf l l t raçáo de crimino-
sos no nosso seio.

Eu tenho a máxirna certeza de
que, o maior número dos cf lmes
verÍficados no Maputo, são Íruto dos
marginais, porque existem enì excËs-
so aqui na cidade.

É preciso combatermos a margí-
nalidade, porgue tem como fiuto a
criminalidad'e. Devemos fazei Lrma
campanha de verificação <las pes-
soas gue se encontram nestas con-
dições, para serem ;ìregradas enl
machambas coleclivas, onde €,errenr
Ìrabalhar ,para seu beneiício, assim
como do País, aumeniâpC6 6 prcdu-
ção gue nos Íaz muita falta.
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