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o Jorge Rebelo reúne com respsnsáveis de Cólulas e GDs

O Secretário do Comité Central para o'Trabalho ldeo-
lógico do Partido, Jorge Rebelo, reuniu-se sábado com
os'Secretários das Células do Partldo e Grupos Dinami-
zadores e.responsáveis das Organlzações Democráticas de
Massas dos,Bairros, empresas e repartições'da Cldade de
Maputo.

A reunião, que teve lugar no Centro dos Estivadores
Jo Xlpamanine, destinou-se a lazer o balanço das decisões
tomadas na reunião .anterior (realizada no dia 29 de
Maio) e analisar todos os aspectos,relacionados com a
Íntrodução do Gartão de Residenteo em cuíÌìprimento da
directiva do Sec,retariado do Comité Gentral.

Estiveram igualmente presentes à reunlão, o Primeíro
$ecretário do Comité da Cidade, Antónlo Thai, o Minlstro
Jo Comércio Interno, Aranda da Silva. o Vice-Mlnistro do
Interior, Raposo Pereira, e outros responsáveis do Par-
tido e do Estado,

Entre as decisões tomadas cltase, como tareÍa.lme-
diaia, a organização dos quarteiÍões, de modo a enqua-
drar eÍectivamente cada Íamílla.

Assim, o núcleo base de cada balrro deverá ser o'grupo de 10 ÍamÍlias com um responsável. Este terá de
garantir que as.Íamíllas que Íazem parte do. grupo este-
jam recenseados. Este recenseamento, que terá um carác-

, ter de registo, uma vez que será constantemente actuati-
zado, de acordo com alterações que se verlÍlcarem, como
sejam, os: casos ' de transÍerência, óbitos, etc.

O ,recenseamento será realizado nos bairros onde
estarão localizadôs postos para o eÍeito e será eÍectuado
por responsáveis dos bairros, quarteirões e cheÍes de
cada grupo 'de dez Íamíllas apolados 

'por 
elementos de

ôr$ãos, estatais especializados no, assunto.
Para dotar os elementos que farão o reglsto dos

resldente's, de conheclmentos pára q realizaçãõ do seu
rrabalho, vão decorrer dentro de poucos dias mlnl-cursos
de capacitação. Os primeiros bairros a serem abrangldos
serão os de Ghamanculo. Xípamanine, Mafalala, Hulerre,
Mahlazine, Inhagóia A, Polana-Caniço, Alto-Maé, 'Maxa-
quehe e Malhangalene.

AUTODEFESA.DA CIDADE

Face às crÍtlcas feltas ao trabalho dos TpU, Íol deci-
dida a criação de um grupo de trabalho dlrigido pelo
Comité da Cldade e de que tazem parte eleméntos dos
Grupos Dínamizàdores e Conselhos de Produção.

Este grupo fará um levantamento exaustivo da situa-
ção naqueles serviços com vista .à solução urgente dos
problemas. lsto permitirá, a título de exemplo, que a
determlnação dos cfrcultos reÍlicta a necessldade das
populaçÕes.

Outra declsão de importâncla relevante fol a de se
reactivar a organízação para a autodefesa da cldade,
processo quo deve ser eÍectívado a partir . dos balrros.


