Notícias, Maputo, 7 de Julho de 1983

Nos Postos de Verificscdo
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No inicio do segundo dia de funcionamento dos Postos de
VerificagSoestabelecidosnas cldades para a garantia do cumprimento da fase compulsiva da uOperag6oProdugf,ou,foram detec:
lados in(meros casos de parasitas renitenles e indocumentados,
cujos processos sumSrios foram remetidos is estruturas.
O civismo patenteado pelos membros das estruturas politicas dos lgcais de resid6ncia, FDS, Justiga
AptE e outros sectores envolvioo!
concorreram nos dois primeiros dias
para a localizaQao,neutralizaQao,insiauragSo de prbcessos e canalizagdo
de diversos casos ocorridos no de-

suspeito ao Posto de VeriticagSodct
local de jurisdig6o,
NA MAFALALA
O Posto de VerificagSo da [,lafalala, que controla tamb6m o Bairro
Comunal Minkadjuine, e cuio traba'
lho a nossa Reportagem acompahhou

[Jm irtstanld.neo tlo inqudrito de tun cidadfro ito Cehtro cle Veri.
ficagdo elo Bairro Comunal. da Molalala - a legalidnde i preservada'
curso da fase coersiva da "Operag6o
ProdugSo", terqa-feira desencadeada
na capital do Pais e noutras cidades.
lnterpeladosna via p[blica ou no
lugar de domicilio, os cidaddos abordados devem apresentar bs brigadas
instruidas para o efeito os Cart6es
de Residentee de Trabalho (ou Estudante) e o Bilhete de ldentidade,no
primeiro caso, e complementandoa
identificagEocom a exibiQdodo Contrato de Arrendamento, no segundo.
Detectada qualquer anomalia qu6
exija clarificaqSojunto dos organismos autorizados, as brigadas estSo
credenciadas para a conduqdo dO

funcionou em pleno desde o iniclo da
fase cornpulsiva.
Na noite de segunda-feira,os membros do Grupo Dinamizador, PPM,
Justiga, APIE, Milicias Populares"
Grupos de Vigilancia e outros organismos envolvidosrealizaramuma rett.
ni6o para concertar os ultimos Pormenores relacionados com a operaQ6o.
Jose Machava, SecretdrioAdjunto
da estrutura polftica daquele agregado populacionalsituou em algumaa
dezenas o ntmero de desempregadoa
detectados e que fugiram ao espfrito
Ua Directiva Ministerial, n6o se fa.r'

zendo registar aquando da fase volunt6ria de 15 dias.
Mostrando cerca de 200 individuos
gue aguardavama vez de serem ouvidos, Machava precisou que a'maioria
deles apresentava quest6es relacionadas com a falta ou adulteragio de
dados de urn dos tr6s docuhentos
de porte obrigat6rio.
Introduzidosna sala de instauragdo
de processos,constatdmosa defer6ncia dos elementos da PPM destacados para o apuramentodos problemas
dos cidadSos conduzidos ao local.
Na altura, Jopas Tivane prestava
declaragoes a Joeo Paunde, agente
da PPM por ter sido interpelads na
rua pelas Forgas de Seguranga do
Bairro ,de. Mafalala corn a respectiva
guia-de-marchacaducada, Aquele documento foi emitido h6 semanas na
sede do Distrito de Magude, Provincia do Maputo.
Na presenQa do Chefe do Quarteirdo do bairro, onde teside a sua irm6,
em Maputo, Jopas Tivane esclareceu
os;motivos que o levaram a negligenciar a renovag6oda estada na capital
para poder continuar o carregamento
de merbadoria diversa' qu€ tem nos
CFM.SuI.
Como medida preventiva, o :?g€flt€
da PFM instou o visado para a revalidagdo da guia-de-marchae o tratarnento de outros docurnentos priorit6rios para respectiva identificag6o.
-S5o
correnteg os ca$os de detec96o de individuos fugitivcs i Dlrectiva Minislerial. Locaflzados esses ele.
mentos, sio encamlnhados de acordo
com a gravidade de cada 'situageoo
disse Paunde.
As sessOes de julgamento, numa
outra diviseo ao lado, s6o dirigidas
por juizes do Tribunal do Bairro,
apoiados ainda por instencias supeqioresda Justiga. Os depoimenlos dos
membros das estruturas de base t€m
contribufdo para o descongestionamento dos processos e rapidez na
resolugSo de problemas.
Os SecretArios dos Grupos Dinamizadorese Cdlulas de bairros, bssim
como os Chefes de Quarteir6es,est6o
afectos aos Postos de VerificaQAoda
.cidaciea tempo integral:

