
Bcrirro llcrtolcr'Unidode B
ffi

trolÍcicr deüÍÉrn
01 - { '  LÍn, sugpeilos'' íL

Numa operação selectiva no Bairro da Matof a - Unidade B,
om Mapulo, a PPM deteve na noile de gulnta para sexta-Íeira
12 individuos, enhe os quais vadios, cadaelrados ê procurados
pela Jusliça.

Os quatro cadastrados detidos pela
Polície vinharn vivendo no Bairro da
h4âlola - unidade .iB. sem empregos
que iustiÍicasssm o seu modo de vida.

' Anteriormente pr6sos, e rnsis tarde
libertos depois de cumpridas as suas
pênas dc prisão, os oadastrados eram
vistos nas ruas pela população sem
€xercerem nenhuma actividade produ-
tiva, percorrendo os bares do bairro

e vivendo descansadamente.
O seu nrodo de vida .râ tão estra-

nho que a população Íicou alertada.
Quando a PPM procurou informações
sobre os índívíduos gue desestabíli-
zâvam o bâirro, a população não per-
dêu tempo em apontar para or gustro
ôadastrados.

DETIDO PROCURADO PELA JUSTIçA

Ainda na nôite de quinta para sexta-
-feira, as forças poticiais capturaram
um sujeito há muito procurado pela
Justiça por vários delitos.

Estê acto que vai permitir lêvar o
Indivlduo prpcurado ao banco de
réus. fícou à dever-se â populacão
do Bairro da Matola-Unidade *Bo,
conÍorme nos informou a fonte da
PPM.

,E ne sequêncía de uma acção em-
preendida pela PPM. sete indivíduos

foram detidos acusados de vadiagem.
Embora, na altura da 'Jetenção não
pesasse sobre estes indivíduos ne-
nhuma acusação de outros crimes, a
Polícia detev€.os pois estos podem
torn8rlse element.rs anti-soCiais por
se encontrarem à margem da Socie-
daCe.

Serrr empregos que custeiem a sua
vida, facilmenÌe estes vadios podem
lornar-se criminosos além de ser€m
um peso improdutivo embora consu-
midor na Cidade de Maputo.

As forças policiais não teriam tam-
bém sucosso nas suas operações
selectivas senão fosse o apoio pres-
tado pela população, como nos disse
uma Íonte da Polícia Popular de Mo-
çambique.

APOIO DA POPUI.AçTO

Em dezenas de bairros da capi lal,
por onde a Polícia tem operado a
população tem vindo a empenhãr-se
na veriÍicação do modo de vida de
elementos suspeitos de cesestabilizar
a tranquilidade popular,

Como resultado oâsta acÇão, a po.
pulação tem também vindo a convldar
as Íorças da PPM a actuar no seu
bairro para "fazer umâ l impeza no
bai r ro" .


