Nos 9entros de Veriflcqqdo_e
Evqcuoq6b
em trnqputoW

Srgsnizodos comdlq6esptlrq
correcto funciononnento ,,r.rirltt
Er !"puto, para a garantia de condigdes logisticas, o
c-omando operativo da cidade criou segunda.feira,ti6s comis.
s6es^que est6o_responsabilizadas
pefa alirnentag6o,salubridade
dos cenlros de EvacuagSoe ae condigOesde funcionamentodestes cenlros, bem como dos postos de Verificag6o.
- - Aquele - 6196o,_dirigido por Alberto
Massavanhane,Pregidente do Gonselho Executivo da Cidade de Maputo,
mandatou a primeira comissio, liderada pelo Director do GOAM, para a
garantia do fornecimento de alirnentaedo aos desempregados inscritos na
primeira fase da .Opsrag6o Produg6on QU€, por vias terrestre e 'a6rea,
seiam encaminhados aos seus novos
postos de trabalho.
O mesmo .grupo deverd estar apto
a enviar r€gularmento as provis6es
para os Postos de VerificaQ6oe Centros de Evacuagao,para os cidadaos
detidos na fase coersiva.
A comida 6 confeccionadana Fribrica de Reteig6es de Maputo, cuio
reeponsivel cornp6e a comisedo. Os
outros membros daquelo elenco ost6o
afectos e PPM, Finangas e Transportes.
Devldo As condig6es especificas do
local, a Zona Administrativa Urbana
da Cdtembe est6 exclufda do fornecimento directo de g6neros alimenticios
preparados na Fdbrica -'e Refeiq6es.
Para aquele futuro Distrito Urbano, o
Cornando astudou outros mecanismos
mais funcionais parg a atrihuiq6oregular da respectiva guota de viveres.
A inventariae6o das condie6es de
salubridade e outras nos Centros de
EvacuaQdoest6 a cargo de uma segundd c.omisseo,chefiada pelo Direcior da APIE. Representantesdo Minist6rio da Sa0de, Electricidade de Mo'
gambique, Direcgdo dos Servigos Urbanos e da PPM completam o grupo,
Como foram' instituldqs 38 Postos
de VerificaQaO,
uma terceira comisgAo
fisou incumbida da inspecQ6odaque4es locaig, por forma a garantir a flexibilidade na investigag6o,instruq6o
de processo e no julgamento dos individuos eue,' oo decurso da fase compulsiva da "Operacdo ProdugeoD,se-

rilo instados a clarificar algumas situagoes an6malas detectadas.A equipa estd sob lideranqado represen-

tante do Ministdrioda Justiga no Comando Operativo da Gidade capital.
Algumas quest6es pontuais foram
focadas pelos componentes daquele
Comando, com particular destaque
para a organizaqdo de um armazdm
para a recolha dos bens dos inscritos
que pretendam levar consigo a respectiva bagagem.

