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A partfr de amanhã. todos os improdutivos resldêntes nas cldades s
que até ao momênto não se inscreveram para voluntarlamente abandonarem
os centros urbanos serão daqui retirados coercivamente. Esta acção constitul
o aspecto principal da segunda Íase da <Operação Produçãoll que no seu
conjunto tem por obJectivo pôr cobro ao afluxo descontrolado" do' campo
pare as cidades e proceder à evacuação e recolocação no campo da popu.
lação excedentárla,e improdutiva que se concen'tra nas cidades.

Êsta segunda Íase decorrerá essencialmente do seguintê'modo:'
a) - brigadas de ldentificação devidamente constituídas 'para o eÍelto

controlarão a siluação das p€ssoas residentes nas cidades, podendo lntar-
pelá-las em locais públicos ou nas respectlvas residências. Caso' a situação
constatada pelas brigadas oÍereÇa dúvidas as pessoas terão de 'serimediá-

tamente conduzicias a postos de verificação. Durante a segunda Íase da ope
ração funclonarão na capitaf do País 36 centros de veriflcagão.

Nesta acção de controlo em que os documentos principals são o cartão
de. residente, cartão de trabalho, bilhete de identidade ou passaporte e
e clocumento de ldentificação de resldência para estrangeiros, âs brlgadas
analisarão em cada caso qual ou quals os documentos necessáriog para a
correcta deÍinição da situação da pessoâ, A condução de pessoas aos postos
de veri í icação poderá ocorrer semprê que se veri f ique a Íalta de um ou mals
documentos ou a Íalta de outro meio que prove o modo de vida da pessoa.

b) - Os cidadãos conduzidos aos postos de veriÍicação serão anallsa-
clos por equipas lntegÍando várias êstruturas, cujo Íuncionamento Integrado
permit irá uma análise clara da siÌuação de cada indlvÍcíuo.

Da análise aqui Íeita as pessoas poderão ser libertas, sendo-lhes passada
uma guia de circulação temporária, ou enviadas para cen'tros de evacuacão.
Paralelamente a estes postos de veri Í icação Íuncionarão tr ibunaís gue julga-
'ão os casos de nrarginalidades e outros dêtectados no decorrer cta operação.

c) * Nos eentros de evacuaÇão (na capital do país existirão 6) funcio
narão equrpas consti ÌuÍdas por PPM, Justiça, Trabalho. Defesa, Agricultura,
Saúde, Comércio lnterno e Transportes,' Os indivíduos conduzidos aos centros
Ce evacuação serâo iâ pessoas que deverão abandonar coerclvamente as
cidades. Com base nas l istas contendo dados exaustivos das pessoas que
derem entrada nestes centros, decidir-se-á se elas serão conduzidas para
unidades de produção, zonas que consti tuem polos de .desenvolvimento, ou
se paía centros de reeducaçáo.

Dado que na realização desta segunda fase da operação as €struturas
locaís gue vinham iâ açsumindo um papel particularmente ìmportante .têm
agora uma acção decisiva foram tomadas várias medidas parâ o seu reforço.
A nível da capital do país, uma dessas medidas Íoi a realização, no passado
sábado em todos os distritos urbanos de reuniões em que brigadas integrân-
do membros dos Comandos Operativos Central e de Cidade, discutiram com
os .responsáveis de Grupos Dinamlzadores os últimos d€talhes, quer para o
desencadeamento da 2,e Íase, quer parc a solução das questões que ainda
se estão a pôr em relação particularmente à atnissão de documentos para
caítões de trabatho. , '

Medida de realce para reÍorgar estas estruturas de base ê para o sücês-
so da operação Íoi a.afectação em tempo pleno nos bairros dos respectivos
secretários de Grupos Dlnamízadores.. A medida foi anunciada através de
um comunicado do Minlstério do Interior que publ'icamos na página dois
desta edição.

FUNçÕES DOS COMANOOS OPERATIVOS DTSTRITATS

I Ao nível dos Comandos Operatlvos DistrltaÍs compete prosseguttr a
ralizãção de sessões de esclarecimento e mobllização para a ínscrição-volun.
tária dos desernpregados;

I Seleccionar e organizar os dados dos desempregados que sê volun-
lariarám para abandonarem as cidades e que não dispõem de meios finan.
ceiros para o transporte;

I Recolher, anallsar e soluclonar dúvidas que surgem nesta primelra
fase;

1| Proceder ao controlo e verlflcação das guias de marcha dos abran-
gldos que abandonam a urbe assim como à recolha dos cartões de abasteoi-
mento daqueles elementos;

I Garantlr a canalização de toda a inÍormação ao Comando Operativo
de escalão superíor;

I Coordenar com os Centros de Verificação para soluclonamento de
eventuais'problemas, sÍmultaneamente pa'a a recolha de intormações sobre a
Íorma como está a decorrer o processo em cada centro.


