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Trqbolhqdores preporqm
outo-defesq dq cidode
O Secretirio do Departamento de Defesa e Seguranga da
Cidade de Maputo, Jaime Levi, anunciou, sdbado, gu€ o pr6ximo
curso de preparagio politico-militar <Povo em TrelnoD,? realizat
brevemente,envolver6 numerosos efectivos humanos, que serio
seleccionados, com rigor, nos distritos urbanos, nos bairros e
nas unidades socio-economicas, para se garantir a defesa e
segurangada Cidade de Maputo.
O Secret6rio do Departamentoda ram devidamenteacompanhadospelos
Defesa e Seguranqa anunciou esta Secretdriosdos GDs e pelos directo.
medidaquando presidiai cerim6niade res e responsAveisdas empresas.
.,Efes limitam-sea enviar trabalha.
encerramentodo curso de preparagSopolitico-militar
"Poyo em treino,r QUe dores e outros elementosdos bairros
vinha decorrendo no campo da Uni- e dos distritos e n6o acompanhamo
versidadeEduardo Mondlane,em Ma' desenvolvimento
dos trabalhosda sua
puto,
preparaql,o e do enquadramentodos
Afrrmou tambdm que esse curso se- mesrnos,onde exercema sua missdo..
rA diferente dos anteriores, nio s6
Como consequ€nciadesta actuagdo,
porque envolveri mais efectivoshuma- disse Jaime Levr,a estes responsdveis
nos.'mas tamb6m porque terd um re- torna-sedificil controlaremos elemengulamenio e obedecerii a uma rigo- tos jd preparados,e, as vezes, indo
rosa selecgio dos elementosque nele ate, .s9 desconhecimento
de quantos
p_articipardo,
e onde se encontramD.
Foi dai que, para se garantir a deFazendo alusdo aos cursos id efectuados. nos quais {oram politica e mi- fesa e a manutengdoda segunragana
litarrnente instruidos elementos das capital, o Secret6'riodo Departamento
milicias populares, dos GVs para os da Defesae Segurangada Cidade do
Distritos Urbanos. assim como traba- Maputo, anunciou QU€, brevemente,
lhadores das unidades s6cio-econ6mi- ser6 realizadoum curso de reciclagem
cas da capital, Jairne Levi disse que para os trabalhadores,membros das
esses trabalhos de prepagdo n6o fo- milicias e dos GV que ji receberam

formagdo, para guo, segundo disse,
"h6o haja queb'ras no trabalho que
realiz6mos".
Falando aog instruendos e instruto.
res que tomaram parte no curso que
sdbado termin'ou, Jaime Levi disse
que a realizaqio destes cursos 6 uma
preocupaqio do Partido,pois 6 preci.
so garantir que cada distrito, bairro e
unidadeecondmicada cidade seja ca,
paz de se auto-defender.
"Enquanto o exdrcito se empenha
na execugSo de outras tarefas nacio,
nais, nos vamo-nos ocupar com os
bandidosarmadose n6o armadosque
se infiltram no nosso seio',. acrescentou.
Disse tambdm aos instruendosque
os cursos que se realizam destinam-se a prepa16-los,om principio, p.ara
a sua "autodefesa nos locais onde se
encontrem,contribuindoassim para a
defesa da P6tria, da nossa Bandeira
e do Socialismo,'.
Os instruendos, atravds duma mens a g e m l i d a n a c e r i m o n i a ,c o m p r o m e .
tem-se a (ocupar a primeira fila no
combate aos bandidos armadose ndo
armados e ao subdesenvolvimento,'.
tendo contribuido com uma import&ncia de dois mil meticais,em ap-oioi
capacidadedefensivado Pais.

