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lndicede criminalidade
aumentana provínciade Maputo
O Duranteo angpassadoÍoramregistados2526casos,dos quais
610/o
sãode delitocomum
As autorldadespoliciais da províncla de Maputo reglstaram
duranteo anopassado2526casoscrlmlnals,contra2488registados
em 1990.O Íactorevelaumasubldade 38 casose quecorresponde
a cerca de 2/o, soube a nossa Reportagemjunto de uma Íonte
autorizadado Comandoda PPMdaquelaprovíncla.
De acordocom a nossaÍonte,dos roubode 64 viaturas,das quaisÍoram
40,quejá Íoramentregues
2526 casos registados,2197 Íoram recuperadas
depois
esclarecidos,constituindocerca de aosssus legítimosproprietários,
policial de terem exibido a documentação
87,O2porcentodaoperatividade
havendo, contudo, 329 casos por comprovativa.
esclarecer.
A Polícia disse tambóm que no
Dos casos registadosconlam-se d e c u rs o do ano transacto Íoram
roubos de viaturas, arrombamentos, recuperadas15 armasde Íogo, 11 de
ofensas corporaíse morais,crímes tipo "AKM" e quatro pistolas.Foram
cont r a a v ida e c a s o s d e d e l i to s tambÉm recuperados15 carregadomenor es .
res paraas armas'AKM",doispacotes
Segundoa Polícia,
duranteo mesmo de muniçóesparapistolas.
períodoforam detidascêrca de 3000
Em relação aos casos de delitos
pessoasem conexãocom os crimes comuns,a nossaÍonte disse que as
veríÍicados.Algunsdos detidosÍoram Forçasda Leie da Ordemestacionadas
dev olv idosà lib e rd a d e p o r v á ri a s na província de Maputo, registaram
razões.
cercade 61 por centodo totalde casos
A Íonte policialdisse que houveo decriminalidade.Nestescasoscontam-

se roubosporarrombamentos,assaltos
à mãoarmadaediversosoutroscrimes
menores.
Aquela Íonte acrescenta qus no
âmbitodo esclarecimentodestescasos
Íoram recuperadoscinco televisores,
dois aparelhos vídeos, seis aparelhagens sonoras e três rádios
para além
transmissores/receptores,
de algumasquanfroadesde bronzs e
outrostiposde materiais.
Falandoda situaçãode homicÍdios
verificadosna provínciade Maputo,o
nossoinÍormadorda Políciadisseque
deram entradanaquelacorporação68
casosde homicídiosvoluntários,
tendo
sido esclarecidos54 casos, o que
correspondea cercade 89 por cento.
DissetamkÉmqueÍoramregistados
na PPM da província573 casos de
oÍensas corporais e 47 violaçóes de
mul heres.
Em relação às detenções ali
verificadas,a nossaReportagemsoube
que emcomparação
com asveriÍicadas
no anode 1990houveumadescidana
ordem de 30 indivíduos,pois neste
períodoforamdetidos 297Qindivíduos.
Abordando a situação ora vivida
naquel a.parcel ado país, o no sso
interlocutordisse que o grosso dos
casos veriíicados na província de
Maputo Íoram registadasdurante o
primeirosemestredo ano transaclo,
poisd epoisda realizaçãoda "Operação
P ól vora" o índi ce cri mi nal ba ixou
signiÍicativamente.
"A OperaçãoPólvora",QUetrouxe
umamaiorcoordenação
entreas várias
Íorças de defesa e segurança,veio
provocar uma descida drástica dos
índicesde criminalidade
e se elativesse
vindomaiscedoteriaÍeitocom que,no
geral , o ano de 1991 fosse muit o
sossegadoem relaçãoao anoanterior,
dissea
em termosde criminalidade",
Polícia.
A terminar,a nossafontedisseque
apesar dos índices veriÍicados no
registodoscasoscriminaispensamos
que real l zámos o noeso de ver .
Tlvemos que Introduzlr novas
técnlcas e tivemos, sobretudo, que
ter uma melhor coordenaçãoentre a
PPM, mlllcianos e mllltares, o que
trouxe resul ttdos satl sÍatór los,
prlnclpalmenteo urantea "Operaçáo
Pólvora", realizada em Setembro
últlmo.

