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Em Maputo, para a garantia de condigdes loglsticas, o
comando operativo da cidade criou segunda-feira, tr6s comis-
s6es que estSo responsabilizadas pela alimentag6o, salubridade
dos cenlros de Evacuag6o e as condig6es de funcionamento des-
tes cenlros, bem como dos Postos de Verificag5o.

Aquele 6196o, dirigido por Alberto
Massavanhane, Presidente do Conss
lho Executivo da. Cidade de Maputo,
mandatou a primeira comissdo, lide-
rada pelo Director" cto GOAM, para a
garantia do fornecimento de alirnenta-
eio aos desempregados inscritos na
primeira fase da "Operag&o Produ-
960+ QU€, por vias terrestre e'a€rea,
sejam eneaminhados aos seus novos
postos de trabalhO.

O mesmo .grupo deverd estar apto
a enviar regularmente as provis6es
para os Postoe de Verifica96o a Cen-
tros de EvacuaqAo, para os cidadfios
detidos na fase coersiva.

A comida 6 confeccionada na F6-
brica de Reteig6es de Maputo, cujo
regponsivel comp6e a comissdo. Os
outros membros daquele elenco estio
afectos e PPM, Finangas e Transpor-
tes.

Dqvido As condiQ6es especificas do
local, a Zona Administrativa Urbana
da Cdtembe estd exclufda do forneci'
mento directo de g6neros al imenticios
preparados na Fiibrica -'e Flefeic6es.
Para aquele futuro Distrito Urbano, o
Comando €studou outros meoanismos
mais funcionais parq a atr ihuiqdo re-
gular da respectiva quota de viveres.

A inventariaeio das condie6es de
salubridade e outras nos Centros de
EvacuaQdo est6 a cargo de uma se-
gundd c,omisseo, chefiada pefo Direc-
tor da APIE. Representantes do Minis-
t6rio da Sa0de, Electricidade de Mo-
gambiquo, DirecQdo dos Serviqos Ur-
banos e da PPM completam o grupo.

Como foram instituidQs 39 Postos
de Verificaeeo, uma terceira comissdo
ficou incumhida da inspecQ&o daque-
,4es locaig, por torma a garantir a fle'
xibilidade na investigag6o, instruQio
de processo e no julgamento dos indi-
viduos eue,' oo decurso da fase com-
pulsiva da "OperaQdo Produqeo,', se-

16o instados a clari f icar algumas si-
tuag6es an6malas detectadas. A equi-
pa estd sob l ideranga do represen-

tante dl Minist6rio da Justiga no Co-
mando Operativo da Cidade capital.

Algumas questdes pontuais foram
focadas pelos componentes daquele

, Comando, com part icular destaque
para a organizaqdo de um armazdm
para a recolha dos bens dos inscri tos
que pretendam levar consigo a res-
pectiva bagagem.
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. Das d0vldas em relagSo'i cOperagSo Produqiol que duranle o dia
d€ onlem nos loram colocadac por diversos leitores destacamos as
seguintes:

D, Eslas p€ssoas se h6 mrito'rr;t nSiluagio de pe$oas idosasn. Eslas p€ssoas s
cadas nas cidades fazem parte.da populagio nornral e, de lorma nenhu.
ma, se pode considerA-las como parasitas. E importante' compreender
orle rupecto, pols nirto reside uma caracteristica importante da natureza
dr operagio. Na realidade a rOperag6o Produgiol nao tem nem nunca
teve como objeAivo expulsar pessoas das cidades. ,Mas, sim, colocar pes.
roas que tenham todas as condig6es para produzir (o que n6o 6 pro-
priamenle o caso de pessoas idosas) em locais onde o possam lazer,
deirando assim de ser pararitas do trabalho de outros e benefbi6rios
das condig6es que a sociedade 

'lhe 
oferece sem contribuirem para o

seu desenvolvimento. Assim, al6m dos idosos h6 muitos rad,icados nas
oidades, hi tamb6m os casos de pessoas de idade avanqada quo
viYem a expensas dos seus tamiliares e precisam do seu cuidado,
Trala,se portmto de pessoas, que se vivem nas c,idades 6 portanto pre-
cigam de viver junto dos seus familiares. Se estes vivem na cidade 6
porgue os saus famillares tambdm ai vivem. As pessoas idosas que n6o
l6m na cida e onde residem, qualquer amparo familiar nem esteiam
h{ muilo al radicadas serio analisadas caso a caso
rnizadores.

fl rSltuagio de doentsep. As pessoas que, se
E em reglnre de tratamento ambulat6rio, precisando por lsso da .ae$ls.
t€ncia peri6dlca proporcionada pelos hospitais cenlrais, dever6o eetar
munidas de um docunento guo comproya a eua situagSo m€dica, cago
ralam derempregadoe.

Os cacos de pessoas que tamb6m nio trabalhem por rlz6es de
Entermidade comprovada como crrinica por uma iunla rnidica € quo
est6o a viver sob cuidados de terceiros residindo nas cidades nfro pode-
rdo de torma nenhuma ser considerados parasilas das cidades. Nenhum
destes casos 6 porlanto o de improdutivos visados pela <Operagio
ProduqSon.
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