
neserrrpregsdos

de cri ffrinqlidsde
- opins Secretririo do GD do Hulene

por Nc ttal Donaldo

Houbos, actos de banditismo e
outros delitos d€ diversos graus s6o
os crimes comum,m€nte praticados por
desempregados e marginais residirido
na maioria dos bairros da Gidade de
Maputo, conforrne evidencia o depoi-
m€ntor de Julio Alberto Ubisse, Secre-
t6rio do Girculo do Hulene, um dos
agregados populacionais de maior
de,nsidade na capital, quande quinta-
-feira foi conlactado pela no$ra Be-
portagiem,

Com nula ou baixa quali f icae6o
prof issronal, agravada pelas reduzi-
das habilitac6es liter6rias, os desem-
pregados, o grosso dos quais pro-
v6m do campo, inscrevem-se nas
eatrufu,ras politicas dos bairros de
residjdncia ou na Direc9do de Traba-,
lho da Cidade.

Devido d saturagSo d,os postes 6"
trabalho existentes, os candidatos a
emprego s6o subnretidos a longa es-
pera, no decurso da qual langam rede
a tudo para poderem sobreviver.

- E comum ssinsf3; .um grande
nfmero de desempregados nas bi-
chas. Oulros, mais .rdesernvofto6>,
co_mpram aqui e vendem ali, consti-
tuhdo um importanle foco da can-
donga, marginalidade s crime - afir-
fiIa a este respsils Jrilio Alberto
Ubisse.

No bairro do Hutene, agregado
populacional com perto de 36 rnif na-
bitantes, os desempregad,os qu6 en-
vered,aram pel,o crime e rnarEinalida-
de, s5o geralmente neutralizados, pre-
sos e entregues na terceira esqua-
dra da Policia Popufar de MoSim-
bique.

VIGILANCIA PTOPULAR

- No prooesso, desernpenha um
plpel fuh,ral a vigflancia poprlar, as
Milfcias Populares, Grupos de Vigi-
lincia, eslruturas do bairro e os 6-
sidentes - sublinhou o Secet6rio oa
C6lu la  do Hulene.
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Para a nraterlalizagdo das directrl-
zes anunciadas no d,ia 21 dre Maio em
Maput6 Felo presidente Samora-Ma_
chel, as estru,turas polft icas do- bair-

<<Desentpregodos cortstit;trm
um importante fsc, da candon.
Se, marginalidMe e crimet>
opina JtLIis 

".4lberto Ubisse, Se.
creta,rig do Cirutlo de Hilene,

(foto de Adrians Murato)

ro do Hulene iniciqram segunda-feira
um primeiro levantamento de todos
9s -  marg ina i s  res iden tes  naque le
bairro.

Esta acgSo foi precedida por uma
exortacSo proferida s6bado no Centro
de C,omunicaqeo Social pelo Secre-
tdrio do Circulo do Hulene, num en-
contro que, e,nvolveu Secretdrios de
c6l,ulas, ODM's, rnobilizadores de fa-
milias. chefes de quarteir6es e For-
gas de Seguranga do bairro.
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