
BAIBRO CO'MI'NAL.DO JABDIAA
xt

ffifi}ruTRfi
Aquele responsdvel esclareceu que ndo t6m sido permanenies, devido a

o n6o cumprimento da preparaqdo do falta de produios, para serem vendi-
terreno para o campo de futebol e do dos bs populaq6es, no decurso dos
parque in fant i l ,  se  deveu A fa l ta  de conv iv ios .
uma maqu ina  n i ve ladora .

D IF ICULDADES IN IC IA IS

- N6s tivemos dificuldades para
conseguir  uma mi iquina de terraple.
nagem do local  escolh ido para a ma.
ler ia l izag6o destas acA6es.  Tinhamos
arranjado uma mdquina niveladora,  da
Empresa Conslrulora Regional do Sul,
que s6 veio l rabalhar um dia.  Alega-
ram, depois, gue n5o podiam conti-
nuar com os trabalhos, porque, grande
parte do seu equipamento pesado,
estava envolvido nos grandes projec-
tos eslata is -  esClareceu Fernando
Nhantumbo.

Para  o  f i nanc iamen to  daque les  p la -
nos ,  o  Grupo  D inamizador  do  Ba i r ro
do  Ja rd im p romoveu  a lguns  conv iv ios
cu l tu ra i s .  No  en tan to ,  es las  i n i c ia t i vas

<Concluida a formagSo dos quarleir6es, vamos agora debrugar.no5 sobre a organizagao das
familias dentro desses nfcleos, Este processo 6 imporante porque nos vai permitir maior elic6-
cia no combate aos problemas de agress6es, assaltos a resid6ncias. candonga, homicidios, adul-
t6rios e outras quest6es sociais que agora afectam a tranquifidade e a harmonia enlre os moradoresl
- sal ienlou Fernando Nhantumbo, secret6rio-adiunto do Bairro Comunal do Jardim, fazendo o
balango de larefas desenvolvidas naquela zana pela nova estrutura potili-a, gficializadd em Dezem.
bro fltimo.
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De acordo com as declaraq6es
prestadas h nossa Reportagem por
Fernando  Nhan tumbo,  a t6  ao  momento
o  Grupo  D inamizador  daque le  l oca l  de
residGncia of ic ia l izado ern Dezembro
u l t imo ,  consegu iu  co r rc lu i r  a  fo rmaq io
dos  quar te i rOes  e  a  o rgan izagSo  de
d e z  f a m i l i a s .
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O problema dos divorcios, a prdt ica
do adulterio, agress6es, roubos, assal-
tos a residdncias, entre outros com-
portamentos anti-sociais, t6m-se regis-
tado com maior  f requ6nc ia  no Bai r ro
do Jardim, o que tem prejudicado, de
certo modo, a harmonia no seio dos
moradores.

- No nosso bairrb hd casos de
div6rcios, adultdrio, roubos, agress6es
e homicidios. Estas ac96es afeclam

largamente a lranquilidade dos mora.
dores. Uma pess^1 que val ao serviqo,
ou a outro local do seu intcresse,
comega a relleclir se, ao r€gressar a
casa, nio ir6 encontrar os seus bens
violados pelos ladr6es - afirmou Rui
Manuel Gomes, morador daquele bair-
ro, ao ser abordado sobre alguns
casos de comportamentos incorrectos
no ba i r ro .

- Quando surgem casos de div6r-
cios, tentamos lazer uma reconcilla-
g6o enlre as duas partes e, quando
sio insandveis, aconselhamos as fami-
lias a resolverem o probf€ma atravds
do tribunal. Outros casos l6m sido
solucionados ao nivel do brirro -
adiantou a referida fonte.

Um outro problema social que ainda
existe naquele bairro, 6 o da prosti tui-
a6o. De acordo corn as declaraQ6es
dos responsdveis do bairro, aquele
fenonimo tem-se mani festado duma
forma camuf lada, principalrhente nos

pr6dios, onde as pessoas pouco se
conhecem.

Durante a Ofensiva pela Legalidade,
desencadeada pe los Min is t6r ios  do
ln ter ior  e  da Just ica,  com v is ta  a
neutral izar os comportamentos anti-
-sociais, foram denunciadas algumas
mulheres, que se dedicavam a tais
pr6ticas e, posteriormente, detidas,
para se apurar o seu envolvimento em
tais prAticas.

POSTA EM D(IVIDA
DECISAO DO TRIBUNAL

Naquele bairro, foram denunciadas
cinco mulheres, que se dedicavam A
prosti tuiQao, vir iam a ser julgadas no
bairro, pelo Tribunal Popular Provin-
cial do Maputo. Durante o julgamento,
n6o se provou o seu envolvimento em
tais actos e foram absolvidas. No
entanto, a medida foi considerqda
como resultado de falta de aprofqn-
damento do estudo do caso pel ls
responsdveis de -vArios niveis do bair-
ro, o que levou a um certo descon-

tentamento.
Fernando Nhantumbo revelou que

aquela situaq6o foi comunicada ao
Oomit6 da Cidade de Maputo e ao
Conselho Executivo da Cidade de
Maputo, para se proceder a uma
aprofundada investigagdo sobre a lor-
ma como se processou o julgamento.


