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A interacgio entre o asp€cto iu.
rkiico e a preservagio da Legalidade
fevam os juizes dos Tribunais popu.
fares ,de balrros afectos em tenipo
inteiro aos Postos de VerilicaCio d
minfcia na aplicagio da Lei, para
r garantia do respeito dos direitos
dos cidadios interpelados pelas au-
loridades, na presenle fase coersiva
da cOperag6o Produgiol, constatou
quinta-feira o nosso Jornal, no pos.
to dd Verficagio do Bairro do Fo.
mento.

Os depoimentos de membros clas
estrutriras politicas dos locais de re.
sid€ncia desempenharn um papel tul-
cral no processo.

Reconhecida a sua posigdo decl.
siva no veredicto. o testemunho dos
Secrdt6rios dos Grupos Dinamizado-
res e G6lulas de bairros bem como
os chefes de Quarteir6es, d de ex-
trema import incia para a clari f ica.
g5o das declarag6es de cidaddos
Interpelados na via p0bl ica ou no
local de domici l fo.

Num contacto com o Juiz Presi-

dente do Tribunal Popular que fun.
ciona no Bairro Fomento, Jodo Titos-
se, apurimos gue os processos de
denfnc!a s6o rneticulosamenle ana.
lisados.

Aquele juiz fundamentou as suas
palavras no facto de todos os casos
ocorridos e jutgados terem contado
com o testemunho de um dos mem-
bros das estruturas polfticas dos to-
cais de resid€ncia, bem como ou.
tras pessoas, caso elas sejam sol i-
ci tadas pelo cidad6o.

- Na apreciaqSo de um caso por
exemplo, de desernpregoo devemos
apurar se ha odros taclores que
condicionam o cidadio a n6o traba.
lirar. E que um desempregado pode,
maris tarde, transformar.se num tn8r-
ginaf, num vadio, adiantou aquele
responsAvel,

No julgamento do arguido, 6 pre.
ciso conhecer-se o t ipo de vida .quo
leva, o seu comportamento ante a
sociedade em que est6 Inserido,
Assim, se n6o t iver sido confirmada
uma situagfio dei i tuosa, as inst incias

competentes toman'l as medrdas ne-
cess6rias para o correcto enquadra-
mento do cidadEo na produgAo.

Pronunciando.se sobre o tema,
Na{tal Funzamo. Juiz-Presidente do
Tribunal da Matota Unidade <rBr,
acrescentou que para casos em que
o cidadio interpelado declare ser
trabalhador, mas n6o- possa confir-
mar, de imedialo, sio contacladas
a entidade de tutrela e o chefe de
Quarteirio para emitirem a sua opi.
n i6o.

Outro aspecto que induz a con-
clusSo de que he interacgso entre' a
Justiga e a Preservag5o da Legafi.
dade i a actuagdo do iriri perante
casos de mdes solteiras ou dlvor.
ciadas, desempregadas, auferindo
regularmente urna pensio do pai da
crianga.

lntervindo sobre o assunto, a
representante da OMM, Ana Naftal
que tamMm taz parte da brigada
Co Posto de Verificagdo, subinhou
que nestes casos 6 primordial a pa-
lavra do chefe do Quarteirio para
se saber que vida ' leva a visada no
seu local de residEncia.

Por sua vez, Pedro Biza, fuiz
destacou a assistdncia da maglstra-
tura do Minist6rio da Justiga. gue tem
diariamente acompanhado os iulga-
mentos naquele bairro.

- E preciso realcarrnos o aspec.
to polil'ico da aOperaeio Produqiot.
As liberdades do cidadio est6o ga.
rantidas temos por missio defender-
.lhes e asseguramos que a Lel 6
respellada, disse Biza.

Na exortagSo contida na Direc-
t lva Ministerial a Direc96o m6xima
do nosso Pais frisou que a aOpera.
g6o ProduqSol 6 polltica, social e
econ6mlca. nio devendo, portanlo,
ser encarada como uma operagio
repressiva ou policial, R€m contra
marglnais, embora eles nos venham
parar is m6os acrescentou um
responsavel da PPM igualmente pre,
sente no loca l ,
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