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A AP|E val emitir dentro em breve impressos para o levan.
tamento de todos os im6veis existentes na capltal do Pais, levan'
tarnenlo esse que seri efectuado com a activa participagdo da
base, anunclou o director daquele organismo, Ant6nio Chichava,
no decorrer de uma reunitio havida ontem com os Secret6rios dos
GDs dos bairros da Cidade de Maputo.
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o Levsntsmento ger{rl de imoveis terci psrticipclqio

cctiva dos boirrss

Segundo disse o directot da AFIE,
esses impressos se16o preenchidos
pelos chetes dos quarteirdes e deve'
r5o conter todo o tipo de informagSo
que possibilite conhecer a sltuagSo
da ocupagSo das casas, sua utiliza'
g5o e ainda se sio da ,APIE ou pri .
vadas e se forem prlvadas poder'se
conhecer os documentos comprovati-
vos porgu{r hi casos de pessoas que
dizem ter comprado as casas e no
enlanlo nio possuem documentag6o
legal a conferir-lhes o direito de
possg,

O encontro com os secretir ios dos
Grupos Dinamizadores 

'serviu, 
por um

lado para estudar as acA6es a desen'
volver em preparaqSo da camPanha
de despejo e desalojamento de inqui '
l inos desonestos e de desempregados

,r marg'inais, a ser desencadeada na
Cidade de MaPuto e, Por outro, Para
estudar os futuros mecanismos db
l igagSo APIE/Bairro, com vista a ultra'
passar-se o div6rcio total que, exist€,
ainda hoje, entre as duas eslruturas.

LIGAQAO APIE/BAIRROS

Neste sen'! ido, Ant6nio Ghichava'
anunc iou aos Grupos Dinamizadores
que serdo em breve destacados Para
trabalhar nos bairros, elementos per-
manentes da APIE. A missdo destes
elementos, que f icarSo subordinados
aos Grupos Dinamizadcres, ser6 rece'

..ber e canalizar aos sectores respec'
t ivos na APIE todos os Problemas
que no dia-a-dia vdo surgindo nos
bairros. relat ivamente As casas do
Estado.

Confsrme acentuaria Chichava. com
a afectaqag de elenrentos permanen-
tes da APIE nos ba i r ros oretende-se
Iaci l i tar a l igagSo entre as duas es-
truturas e permit ir  que em cada bair-
to, os problemas que vdo surgindo
seJ'am resolvidos nos proprios bairros,
dands assim autonomia aos Grupos
Dinamizadores de agir perante qual.
quer situagdo que atente ou lese os
lnteresses do Estado, particularmente
no que respeita i gestdo das casas
da APIE.

A m6dio prazo e na perspectlva
de manter  a  est re i ta  l igaCdo APIE/
/Bairros, espera-se introduzir um sis-
tema de registo e informag6o regu-
lar  dos prob lemas que em cada ba i r -
ro vdo surgindo. Para o eleito. se16
distr ibufdo um manual de registo aos
chefes de quarteirOes, por forma a
enviar regularmente ao elemento per-
rnanente da APIE as situag5es que
v6o surgindo, faci l i tando, assim, que
os problemas retacionados com as

casas do Estado possam ser resol-

vidos com a maior brevidade possl-

vel.

Notícias, Maputo,
14 de Junho de 1983


