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Ctlrtõo de residente vqi
estqbilizgr o cidqde

o lançamento do cartão de Resldente visa melhorar e drsci-
plinar a nossa cldade, coisa gue até ao momento ainda não
se registo,u - egte continua a ser um aspecto Íocado com
ênfase pelos nossos leitores inqulrldos pela nossa Reportagem.

TEODqSIO DAUTO (2g anos, tr,a-
balhador do Mìnistérlo das Finanças
e reqidcntc na Pensrio À,Ioderna; *
Pen$ò que o cartã'c de residente me-
lhorará bastante a siüuação actual do
nosso Pais, pois existe muita margi-
nalidacie, banditismo e roubos origi-
nados pela maior parte dos indiví-
duos que provêm de fora da cidade.
Também penso que seriq, muÍto im-
portante se durante o funcionarnento
do cartão este fosse acompanhado
pelo Bilhete de ïdentidade, cartão ds
s€rvÍqs su de estudante. Isto (rÍìra
permitir u,m melhor controlo.

INÁCIO JOSf (2? anos. ffabalhâ.
clor do Ministerio 6a Educaqão e Cul-
tura e residente no Bairrú de Malhan-
galene) - Estou plena.mente de eror-
do com o cartão de residents, porquo
muitas vezes & no,ssa cidade for paico

de confusões deda a aglomeração de
gente que vetn do campo pâl& ^
cÍdade.

També"m pènso que esüe carüão vai
permitir uma boa estabilld:ade na ci-
dade, coisa eue náo acontece pürque
há muitos roubos e marginairdaije
Por último gostaria de salientar que
não basta distribuir-se o cartâo
de residente. Th,mbém é lm,poruante
que as estrutur&s de Defesa e Segu-
rança üornem obrigatoria â Süs aprc-
sentação en tocio 'o lado onde sc es.
tiver.

LUTS JAMISSE FADUCO (30
ano6, trabalhador do Mitlisterio do
Cornércio Internc e residente no
Bairro de Nlalhangalene) - parâ, minì
isbo demonstra mais uma vltória do
nosso PaÍs, pois desde semp,re nunoa
tivemos crrtão de residente. Âssim,

Fenso que é possivel conhecer queÌn
são os residentes permanentes da
cidade de Maputo. Os que não p.;rs-
s'uÍrem este cartão sou de oninião
que deviarn ser retornados para âs
suat terras.

Á,LVARO JAIÀ,IE N,IIAIJUVÂ]If, Q5
anos, tra,balhador de E"s<lola, Cgmer-
cial de Maputo e residenbe no Bzur::o
do Jardi,rn) Aqui na, cidade ha
multos infÍltrados, marginais e barr-
didos e nunea conseguimos <a'ler dB
onde é eu eeles vrêm. Alguns dão uma
residência falsa e que mesmo as en-
tidades prccurando por eles nunca
mais os descobriam. Agora oom o car-
tão cle resldente penso que as cotsas
vào melhorar.

cEcÍtIA DA CONCETIÇ,^ãO JOS-
SIAS ( 16 aJlos, esüudonte da Es_'ola
Secundária da Maxaquene e resl"Ìenie
no Balrro CentrÈl) _- Emboru, nunc&
tenha vivido nurna cidade com calriia
de residente, penso que este viti di.cci-
plinar muito a noss& cidade porquo
o controlo que se faz aindo não é
eficaz.
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