
. Comondonte do PPiA da Cidqde esclarece
olgumos quest6es

Desempregados e improdutivos s6o convidados a abandonar
a Cidade de Mapulo, com destino is respectivas zonas'de origem.
Para o efeilo, devem apresentar-se As estruturas politicas dos
locais de resid6ncia, na capital, onde j6 exislem instrug6es para
tratar deste assunto, afirmou ontem Amindio Zandamela, Coman.
dante da Policia Popular de Mogambique da Cidade de Maputo.

Aquela decisSo havia sido qutnta-
-feira passada anunciada pelo Minrs-
tro do Interior, Tenente-General Arman-
do Guebuza, no encontro real izado
no Centro de Estivadores do Xipama-
nine. em que part iciparam estruturas
politicas de mais de 90 ba,irros da
capltal.

Aquele encontro subordlnou-se ao
estudo de mecanismos gue permit ir io
evacuar da cidade desempregados.
subempregados, vadios e outros para
as respectivag zonas de origem, em
materializag6o das directrizes traga-
das pelo Presidente Samora Machel
no passado dia 21 de Maio, na Praea
da Independdncia, em Maputo.

Ao rei ierar o convite, o Coman,
dante da PPM da Gidade afirmou gue,
findo o prazo, que ser5 oportuna:
rnente publicado, os organismos en-
volvidos recorrerEg a coergio corno
fftima inst6ncia.

- De momento, este 6 um lraba-
lho eminentemente politico. S6 apli-
caremos a forga quando houver re-
nitEntes que n6o se disponham a
acatar essas orlentag6es - precisou
AmAndio Zandamela.

AUSCULTAR PARA SOI.UCIONAR

. Aquele .quadro superior da PPM
admit iu a eventual idade da exist€ncia
de pessoas abrangidas pela mecii iJa,
com multiformes problemas inerenies
d deslocagSo para as respectivas zo-
nas de origem.

- Para as pessoas com dificul-
dades de ordem v6ria, por exemplo
a nivel fam'iliar, no imbito dos lrans-
porles ou qualquer outro prot/ema,
as estruluras pollticas estio insitrui.
das para a auscultagEo e solugio
dessas quesl6es - disse aquele res,
pons6vel.

Amindio Zandamela cri t , icou, en,
tretanto, a actuagSo de alguns ele,
mentos gue, a coberto das suas fun. .
g6es a nivel das Forgas de Defesa c
Seguranga, durante as patrulhas de-
tdm transeuntes. alegando que rrs
mesmos nnSo apresentam CartSo de
Trabalholl, apesar de estarem em pos.
se do Bi lhete de ldentidade e Car6n
de Residente.

- Hri v6rias eslruturas integradas
na campanha da evacuagio Je de-
sernpregados e improdutlvos da Ci.
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dade de Maputo. Se a actuagio des.
ses elementos 6 negaliva, dewirtua
o sentido genuino da medlda -.suf
l inhou Amdndio Zandamela, dcresceo.
tando que um cidad6o s6 pode ser
preso quando h6 suspe,ita ou ndbil
de crirre, rnesmo cbm docu,rnentagio
completa, e n6o porque nio traz Car-
tio de Trabalho.

- Psr6 o controls das saidas de
desetny'e gatlos t irnprodutivos, 6s
tt brangidos deve nt apresentar^te
(is estruturas polif,icn.s dos locais
d.e residincia, ent Maput.gt -
A ntti.ndi o Zanda me ltt, Confindu,tt.

te da PPM, da capital
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