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aumenta na província de Maputo
O Durante o ang passado Íoram registados

610/o são de delito comum
As autorldades policiais da províncla de Maputo reglstaram

durante o ano passado 2526casos crlmlnals, contra 2488 registados
em 1990. O Íacto revela uma sublda de 38 casos e que corresponde
a cerca de 2/o, soube a nossa Reportagem junto de uma Íonte
autorizada do Comando da PPM daquela províncla.

De acordo com a nossa Íonte, dos
2526 casos registados, 2197 Íoram
esclarecidos, constituindo cerca de
87,O2 por cento da operatividade po licial
havendo, contudo, 329 casos por
esclarecer.

Dos casos registados conlam-se
roubos de viaturas, arrombamentos,
ofensas corporaís e morais, crímes
contra a v ida e casos de del i tos
menores.

Segundo a Polícia, durante o mesmo
período foram detidas cêrca de 3000
pessoas em conexão com os crimes
veríÍicados. Alguns dos detidos Íoram
devolv idos à l iberdade por vár ias
razões.

A Íonte policial disse que houve o

roubo de 64 viaturas, das quais Íoram
recuperadas 40, que já Íoram entregues
aos ssus leg ítimos proprietários, depois
de terem exibido a documentação
comprovativa.

A Polícia disse tambóm que no
decurso do ano transacto Íoram
recuperadas 15 armas de Íogo, 11 de
tipo "AKM" e quatro pistolas. Foram
tambÉm recuperados 15 carregado-
res para as armas'AKM", dois pacotes
de muniçóes para pistolas.

Em relação aos casos de delitos
comuns, a nossa Íonte disse que as
Forças da Lei e da Ordem estacionadas
na província de Maputo, registaram
cerca de 61 por cento do total de casos
de crimin alidade. Nestes casos contam-

2526 casos, dos quais

se roubos por arro mbamentos, assaltos
à mão armadae diversos outroscrimes
menores.

Aquela Íonte acrescenta qus no
âmbito do esclarecimento destes casos
Íoram recuperados cinco televisores,
dois aparelhos vídeos, seis apare-
l h a g e n s  s o n o r a s  e  t r ê s  r á d i o s
transmissores/receptores, para além
de algumas quanfroades de bronzs e
outros tipos de materiais.

Falando da situação de homicÍdios
verificados na província de Maputo, o
nosso inÍormador da Polícia disse que
deram entrada naquela corporação 68
casos de homicídios voluntários, tendo
sido esclarecidos 54 casos, o que
corresponde a cerca de 89 por cento.

Disse tamkÉm que Íoram registados
na PPM da província 573 casos de
oÍensas corporais e 47 violaçóes de
mulheres.

Em re lação às  de tenções  a l i
verif icadas, a nossa Reportagem soube
que em comparação com as veriÍicadas
no ano de 1990 houve uma descida na
ordem de 30 indivíduos, pois neste
período foram detido s 297 Q indivíd uos.

Abordando a situação ora vivida
naquela.parcela do país,  o nosso
interlocutor disse que o grosso dos
casos verií icados na província de
Maputo Íoram registadas durante o
primeiro semestre do ano transaclo,
pois d epois da real ização d a "Operação
Pólvora" o índice cr iminal  baixou
signiÍicativamente.

"A Operação Pólvora", QUe trouxe
uma maior coordenação entre as várias
Íorças de defesa e segurança, veio
provocar uma descida drástica dos
índices de criminalidade e se elativesse
vindo mais cedo teria Íeito com que, no
geral ,  o ano de 1991 fosse muito
sossegado em relação ao ano anterior,
em termos de criminalidade", disse a
Polícia.

A terminar, a nossa fonte disse que
apesar dos índices veriÍ icados no
reg isto dos casos crim inais pensamos
que real lzámos o noeso dever.
T lvemos que In t roduz l r  novas
técnlcas e tivemos, sobretudo, que
ter uma melhor coordenação entre a
PPM, mlllcianos e mllltares, o que
trouxe resul t tdos sat lsÍatór los,
prlnclpalmente o urante a "Operaçáo
Pólvora", realizada em Setembro
últlmo.


