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p0PULÃçÃO
REACTnUA
AO CRIMË
COffiBATE
por Filipe Siu6ío
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pouco o patrulhamenlodo bairro, particulamenlenas zonas onde se veriÍicam
"lniciámos há
muìtos casos dê banditismo>'- anunciou o secretáriodo Grupo Dinamlzadordo Bairro de Fomento, Agostinho Massingue,ao reÍerir.seà Íorma como a populaçãodaquelazona atravésdas mlticias
populares,setem vindo a prepararpara íazer íaceao problema da criminalidadefconsiderado uma
das questões sociais mais preocupantes.
Os trabaÌhos em curso abrangsm
s restauração do parque infantil seriamenÌe danificado, trabalhos da
Jardinagem. colocaÇão de vidros partidos, pintura de inst2Ìações, bem
conro a aquisição do novo mcbll'6rio para as salas de clube.
Por outro lado, os trabalhos or-'
melhoramenlo do Clube do Fomenl..r
abrangem lanrbénr o campo de jogos. De acor'do com o secretário do

des, o parceìamento dos talhões, a
criacão de condiçÕss para 2 ínsta. laÇão de um estaleiro de materiars
de construçã6 para os habitantes do
bairro 6 a . mobilização da5 populações para a resolução dos problemas
da escoìa primáris ali existênte sâo
aìquns dos planos a serem realizados no Fomento,
A noisa acção como novo Grupo
Dinamizador conslsliu nâ organizr

mento da reÍerlda machamba deve.
-se a problema5 or.ganizâtivos, estando em curso a nrobìlização oas
populações para o inÍcio dos lrabaìhos.
Faland6 ainda do esÍorÇo dosenvolvido para o aproveitamento da
macharnba, Agostinho Massìngue Cisse que dá-se maior ãtenÇão à mobilização das Èessoas a serem ;nte-

tos como carne, peixe, leite, êntrê
outrô3." As vendèdeiras'albÊrgarn-so
nua3. tgndas por elas 0onstruídas
e sem condÍções higiénicas,
Sobrs aquele mercado o Secrotário do Bairro do Fomenlo disse:
Já cclocamos a situação do norso
slsysaCo so Conrelho Execulivo da
Cidade do Mapulo, mgs Ìcapondêram,nos que só depoli
da conclusão das obrNr do mcrcaCo dr Crtembs é quê se iniciarão or lraba.
lhor no nosgo bairro.
A nossa Feportagem vlsiÌou vários :ocais. enlra eles a Escola Primária Tunduru, a única que serve
o'bairro. Aquela eslabelcCtrn6nls 6t
.|089
ensino conta com
aÌunos. asêistidos por 19 professores.
- A nossa Gscolâ ênfronla vúrior
problemas desdc q Íaltr da trlas
paÌã os aluno!, mltcrirl
dldáctlco
de
até a falta de água.. As cr!r3
banho estão ênlupid!!. Para solucionarmDs êrla
rllurção
conslÍuímor
laldnas dêclarou Rogalina Muianqa, direclora daquele êsta!@l€qirn6nto da ensino.
HosaÌina Mulánga acíescentou qu6
grande parts do mobiliário para as
salas de auìas encontra-se s€riamente daniÍicado, adianlup6o que as
cinco salas de aulas têm os vidros
partidos s não há quâdros pretos.
CRIMINATIDADE NO BAIRRO
- EnÍrentamos gtlve3
problomat
de segurança no balrro, principalmcntr ng unidedo comunal trô8. Nosla zona as petsors que circulem a
altar hoÌ€s dr nolte são .gÉdldrs
por banar dè íaÌÍo e rÌÌtrho
lnraaaflrmou o seçrdar por trmrs
:retárìo do Bairro do FomenÌo.
Os roubos, asaitos às residêncáis, dostruição de lares € oxlstêncla ds pessoas que rrâo pagam as
rendas de casa à APIE, são alquns
clos problernas que se enÍrentarn- no
Fomento.

I.nt:hodalrontal do edìlício r>trtleltutciona o Clube do Baitro, cujos íns{olaçõescsltio ertt trrclltotamerúo
Gruoo Dinamizador daquele ìocal de
r e s ì d é n c i a , A g o s t i n h o l r . l a s s i n g u e ,o s
Íundo5 pata a 'repaÍação daqueÌas
instalações resultant . da venda de
nrodutos alimentares no Clube, bem
como da promoção de convívìos cul.
lurais,
- Com a concÌusão das obras
de mclhoramenlo das instalaçõe5 dq
clubc iremos InlensiÍicar a prática
de aclividades' tecreativas para .os
moradores d6 nosso bsirro. O ctube
lrá servir de local para a pÌoiecção
dc Íilmes e emissões dê televisão.
venda de produtos alimentaÌes e iogos de
diversas modalidades
declarou Agostinho Massingue.
OUTBOS TRABATHOS EM CURSO
O desenvolvimento das zonas ver-

Ção dos quarteirões, porque rêm
eki5 não podemos concretlzar os plar
n o s g u e n o s P T o P O m O Sr e a l i Z a r afirmou to secÍetário do, Grupo Dina. '
mizador do Foments ao'ser abordado
'
sobre aqueles planos.

gradas na machanrbâ, prÌnclpalmente
as que estão desempregad5s, mas
que maniÍestanr jnteresse ness€ lrabalho.

A situação da íalta dg t16n5p6r
tes que se verìÍìca na Cidade de
Aoueìe local de residêncÌa conta
igualmente aqueia
Maputo, afecta
presentemenle com 21 quarteirões
bairro. O Bairro do Fomento é benecom os respectivós chefes,
Íiciado apehas por um aulocarro dos
Transporte5 Públicos Urbanos, o que
tem íeïlexos na produção, pois, muitas das vezes. milhares de moradoO Bairro Comunal do Fomento
res chegam alratados nos seus lofrossul uma cooperativa de consumo cais dg trabalho,
g
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com dois postos de venda,
dos correios e umâ escola primária.
Aqueìg local de resldência possui um mercado em péssimas conPor outro lado, aquele local de resdência conla com uma macharnba dições. O actual mercado nãJ possui infra-esÌruturas adequadas Dars
colectiva que não está sendo totàlmente apÌoveitada, O não aproveita- o armazenamento de alguns produ-

srruAçÃosócro.EcoNóMtcÀ

Naquele bailro exislem cinco caéas desocupadas e três inacabadas.
Para assegurar a manutençãb daquelas habiìeÇões. as
estruluras do
bairro têm colocado alguns guardag
que se dedÌcam à n'ìanutenção e
conáen,aÇáo de imobiÌiário d6 'moio
a,se evitar a sua degradação.
Várias pessoas por nós contactaCas a{irmararn unanirngmente existir
problemas de bandidos que ameacam
a tranquiÌidade no bairro. Aincts 2
este propósito Vascq Augusto Ngomane, milícia do bairro disse:
iniciamos nêst€s úllimos dias, o pa.
trulhamenlo da zone, ondc 5e vcriÍicam muilos casos dc banditlsmo.
Para teíorçar a segurança no
bairro Ìêm vindo a ser recruladog
milícias, taÌtsnfls neste momento o
inícìo da sua pfeparaçãO político-disct0lrnar.

