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Gresce no6 Grupos Dinamizadoreo e Cétu tas de Bairrse a capacidade de resposla às dúvi'
das levantadas pelos abrangldos nesla prinneira Íase voluntária, o que é trm claro indlcativo do
papel decigivo ionÍorido àgúelas eslruluras de base no actual prCIcesso da "Operação Produçãou.

Ao longo da operaÇão, O parêceÍ cuja actividade é bem conhecida nos
das estruturas políticas dos locais de bairros.
residência decide,  em úl t ima instân.  De acordo com o depoimento de
cía,  o dest ino dos c idadãos que ss Aurél io ManhíÇa, mambro do CC do

encontram em Situaçãô duvidosa, mae Partido Frelitnrr e Secretário do Grupo

Dinarnizador do Bairro do Xipamanine,
um Cos mais populosos da capi ta l ,  as
orienlações inseridas na Directiva Mi"
nistÊrial são urn inslrunrento precioso
na d+finição dos abrangidos.

Aquele responsável  precisou que no
exercíc io das suas Íunções,  tem depa'
rado com algumas questÕes or ig ina-
das pelos trabalhadores em regime
livre.

Auréì io ManhiÇa c leu o exemPlo
do.;  negociantes 'ambulantes de br in-
cos,  pulsei Ías e outras quinqui lhar ias '
que desehvolvem a suâ act iv idade na
per i íer ia c lo fu lercado do Xipamanine.
Aqueles indÍv iduos re iv indicam o esta-
tuto de t rabathadores em regime l ivre.

- Não esião vinculados a qualquer
enlioatle empregadora, não possuem-o
Cartãr de Trabalho. Itítritos deles são
ciesonestos, conlribuindo para a Pt9'
liferação dos Íocos da candonga. l'lão
se sabo onde conseguem ârÍaniar ma'
téria-prima para o seu negócio, vis-to.
que aqueter no mercado correnie' ou

esca5seia ou não existê - <jissg o

nosso inter locutoÍ .

De imediato, estes elementos são
abrangidos pela Directiva $trinisterial,
Frisou, nó enianto, quê : ' ìo grosso de
indivíduos daquele t ipo, eristem al '
gun$ qus sf,e fionê$tos, cula Prálica
tem demonstrado que eslão lispostos
a participar na climinaçâo da íome no
País.

Francisco Sive, Secretário do Grupo
Dinamilador do Bairr 'o da Urbanização'
acrescgntou sobre o tema que muitos
dn' vendedores desonesios são relei-
tados e denunciados polss próprias
populações, o que denota o amplo
envolvrmento dos residentes no actual
processo.

Fundamentou as suas declarações
no facto de os vendedores do mer-
cado do scu bairro se conhecerem
mutuamente e a Directiva I\4iniãtêrial
constítuir, na Íase actual, um impor-
tante mêic de dePuraçã' dos comer'
ciantes que são desonestos.

A maioria das PreocuPações dos
residentes chegam âos membros das
estruturas políticas dos locaìs de resí'
dência. Segundo o gue constatámos,
os responsáveis dos GD's o Células
de bairros t6m respoldido cabalmente
ou canalízado as PreÔcuPaçÕes aos
órgãos abalizados.


