
Bilheles de idenridede rú. ql(lqL

Emissõo oumentq
qlÈÇ*gar"

no oriEem do situoçõo
As .operações eelectlvas levadas a cabo pela PPM, desde

há rnecec, bem como a introdução do Carlão de Residenle cslto
na orlgem das avalanches, que aunïentam progÍe$ivamenle no
Arquivo de ldentiÍicação em Maputo, segundo o guê apurámos
lunlo do CheÍe da Repartição daqueles servlços, VÍctor Sueia,

De Íacto ê contorme esclareceu na sede, sem contar com os cidadãos
Vltor Sueia, desde que se iniciaram que sê dirigem aos nossos quatro
gg oporaÇões selectivas, ragistam-se, postos, distribuídos em distantes pon.
naqueles servlçoa, muitas enchentes, tos da cidade. Só na última quinta-
pera as quais não há ainda capa- -feira foram levantados cerca de 1100
cidade de resposta por partê do impressos".
Ar.quivo.' O Arquivo de ldantiÍicação do

tr

diários, visto terem apenas dois fun-
ciônários destacadog para osse eÍeito.
Para além de estarem ligados aos
Eerviços de "Bls", os releridos po$tos
encarrsgam-se de íatcr os regietos e
.pedidos dc certidôes.

OPORTUNISTAS NÃO FALTAM

Enquanto o pessoal do Arquivo se
preocupa em atênder organizadamen-
tc as pessoas que diariamente ali se
dirigem, os oportunistas "não perdem
tempon. Soubémos, atravée daquele
responsável, que não raras y€zos apa-
reçêm indivíduos que se intitulam íun-
cionários daquela instituição. Esses
elementos, disse, preenchem fmpres.
sos, € colocam selos e fotos, cobran-
Co dinheiro em troca.

Segundo a mesma Íonte, iá apare-
ceram casos €m que os infractores
Íoram levados à PlC, onde vio
responder.

No decorrer da conv€Ísa com o
chefe da Rêpartição do Arquivo de
ldentiÍicação do Mâputn, soubemos
que um novo método, para atender o
público, entrará em vigor na próxima
segunda-Íeira. Esta alteração prevê
que os pedidos sejarn Íeitos na parte
da anhã, das 7.30 às 11 horas,
ênquanto para os bilhetes. serão
levantados das í4 às 16.20.

B.L plc l.' vez

dÍ dr rrçetçlo:

"Enquanto, êfi situações normais
âtendemos 100 a 200 pedidos, neste
nomênto estamos a receber mais de
500 tÍÍários. Estes números, reÍerem-
-se apenas ao trabàlho realizado aqui

.D r6 todo# . .

:Pdç.,Íftrtrqr$o

Maputo pôssui quâtro postos distrihuÍ-
dos pelos baifros de f-hangu6ne, Ma-
tola, Hulene ê "25 de Junho". Segun.
do o nosso interlocutor, etes só têm
capacidade pârâ 

l?tsndil,:fr 
,Dedidos

tpçôo


