Notícias, Maputo, 8 de Julho de 1983
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sobre "Operogdo Produgdlo"
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produg6o", as d0vidas c
No terceiro dia da grande fase da
"OperaQfio
questoes que nos l€m sido cofocadas pelos
nossos leitores sEo de naiureza
bastante diferente das que inicialmente nos foram postas. Em vez de quest6es
centradas sobre a duvida da aplicagdo do termo desempregadoa vririis situagOes concretas como inicialmente ocorrsu, a maioria dos nossos teitores t6m-nos contactado principalmente para pedir informag6es sobre
o funcionamento;
dos Postos de Verificaqdo,qu para relatar dificuldadesque t6m enfrentado,i
bem como para denunciar actos de agitaqdo de oportunistasque se pr6tendem aproveitar da .operagao Produgao" para fins pessoais e completamonte
estranhos i natureza desta operaQeo.
)
Das quest6es que ultimamente nos foram colocada$ deetacamoori
'r asi
seguintes:
- Postoi de Veriflcagfio: Estes 6rg6os, constituidos especificamenteparr
efeitos da *Operagdo Produgdo", t€rn por miss6o averiguar situaq6es irrejulares ou duvidosas de cidaddos. que a eles sejam conduzldos pelas brigadas
de identiticaqdo.ou a eles voluntariamentese dirijam porque nao est6o-devidamente documentados.
Os Postos de Verificagao,perante os cesos que lhes forem colocados t6m
obrigatoriamentede tomar uma das seguintesmedidas:
a) - m"rndar a pessoa embora, sem ser necess6rio qualquer documento,'.
por na realidaden6o existir nenhumasituagio irregular e o cidadio se encon-1
irar devidamentedocumentadode acordo com o estabelecidona Directiva'
Ministerial;
b) - passar-lheuma guia de circulagEo,mandancloa pessoa embora por
tempo determinado, dado que o individuo em causa embora tenha provado
por qualguer meio que efectivamentetrabalha na cidade onde se ehcontra,
n5o est6 ainda devidamente documentado e dever6 regularizar a sua situagdo.
dentro de um prazo determinado; deve-se tamb6m passar uma guia de ciicu- i
lagdo provisoria a quem nAo seja residente na cidade, mas nela se encontre;
neste momento por um perlodo limitado por razaes que o justifiquem;
c) - emitir um documento de que o cidadEo necessite, e gue pgreilte,
o caso concreto possa sar emitido na altura. Entre .6sses documentos destaca-se o Cart6o de Residente,nas cidades onde este osteja em vigor, ou CartSo,
de Trabalho. Para o efeito, os Postos de VerificagSo 16m em iuncionamentoI
permanente funciondrios da Secretaria de Estado do Trabalho. do Departa-|
mento de ldentificaqdo Civil (DlC) e membros dos Grupoc Diinamizadorese i
Quarteir6es abalizados a esclarecerem a situagio de um residente ou trabalhador num determinado bairro:

- dl :- emitir uma guia de marcha para o centro de evacuagap,quando
ap6s julgamentoso comprovarguo o cidad5oem causa e efectivqrilerite
um I
,.,r,.,rd
desempregado
ou marginalque nao se inscreveuna fase votuntdrii.
,

Alguns leitores comunicaram-nosquo em Maputo, os Postos de Vgrificaqflo aonde se tinham dirigido para regularizar a sua situagEo n6o ti.nhemrespondido cabalmente a eetas tarefas, apesar deles nio se encontrarem dotridamente documentados, sendo contudo trabalhadores. Apurdmos que, eiectiva.
mente, isto aconteceu mas apenas om alguns postos porQue86 ont€m foi possivel garantir a presenga de funcion6rios da SET e DtC €m todos eles, Contribuiu igualmente para isto um atraso na distribuiQsodos impressos das guias
de circulagio. Membros do comando operativo da Cidade de Maputo gargntiram-nos, no entanto,,guo hoje ostas deficidncias ser6o eupridas.
.ii,,
-- Brlgadas de fdentlllcagEo de Residenleg; As brigadas para exlgirem a
necess6ria documentagAo aos residentes s6o obrigatoriamente constitufdas
pelo menos por um agento da PPM devidamente fardado e identificado. No
caso$ de se tratar de identificagEonos domicilios, essas brigadas devem ainda
int€grar obrigatoriamenteum membro do Grupo Dinamizadoi or.l do Quarteirlo
onde se situa essa residdncia, al6m do agente da PPM dwidamente fardado
e identiticado. Um membro do Comando Operativo da Cidade frisou que apenas_nestas.condigdesos residentesso podem sentir obrigados a responder ao
pedido de idontificagdo. oe outro modo abrlmos porlal para gue critos oportunlslar e agilrdores tontom aprovcltar.sc'da operlgio pare taigar a confuieo.

