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PGDsüCIs dG UerifficmÇffo unt+r{s
d@$ffüuerm ËrÍegu[urËdÍrdes

tnr'produtlvos renltontes guê não
se inscreveram durante a Drlmt lra ,

Írìse da (úperaçlo Ptoduçlo)t, aotual-
mente na Ías€ coorclva, egtão t

conr'ímreogr lìos úrtlmos drlÇs noi
PostíR do Y9ÍiÍicação a Íim 4e pres-

taroín contas o clqrltlca?cm â sua
si iuÀaao,  depois  de Interpolado3 pe-

las Forçüs do OeÍesa e Segurança
na .y la  públ ica ou no domlc l l io .  l lo
entanto, smbora Sola uma mlnorla.
rnultoe outros cidadôos, .oalmonto

trebalhadtrês, mas cEto por qurlquor

razão não possuem a documentâçâo
complota, túmbém 3s têm doslocedo
aes Po3tos: t le  Yer i Í lcaç lo,  ondr  ex.
Dõetn os get|9 problemlg,

Âs Forçn-r de Delesa e .Segurença.
tèrn tnüerpelado nesta fase. diversos
lndivíduos, de enbre eles lndooümen-

tados, deselìrpregsdos, Ìâdrôes. mar-
gl.ltars, prostitutas, falsiftcados, e:r-
tre C'Jtfos,

Todos ()s elementos âb('rdados nâ
rrla pública ou Do domicilto, hrcâ-
pazes ds se Ídenilftcarem corno trR-

bôìhadores, eu de qualguer íorma

útêis à sociedâde, são hedlatomente

encanrinhRdolt aos centros d€ verl-

Íicação.

De acordo com o que lerlflcámos
orìtem em slguns Postos de Ve?lfi-
ca4âo. a maiorla dos indivÍduos que

aj ficanr reüidos, são suspeltos tn..ã.
po7,es de prqt/ar€m â sua vetdadeiríÌ,
o(Jiìpâçáo. lIá cnsos etn qu€ ai per-

mAnerìcem mais cle 24 horAs òn[eÈ
de sêr€ún Fostos epl ltberdade olt en-
!ìaclos F}:rra os centro3 de êvâcuâcâo.
po,rglle o esclârecimento da . ltua sl-
tua,çáo tonra-sr por vezes conìpÌexâ,.

Outrü problena que tem úondtr.

zldo algüÌr€ê p€6.soas âos centfos

rçlaciona-co com donìésticas quq

nã'(l es'"ã.o legalÍnente caeadâs miìs

qlre erYem 6aritalmegte, e {Ì:rcìâ

de tra.balhadorÊs dotìlésticos que irté

à. data rião c-onsegUirânr Obter o

por Felisberfo Matusse

cartão do T1.a.b6lho, â,pesar de já

terem dulgerciâdo ne$rr sentido.

Um dos â^lpectos referidos pelo,g

representantes do Justiça, que futr-

clona, nos postos, é o pÊpe! desem-

penhado Pelos chefes dê quartei.

rões ne denúncla c soÌução d6

m&k variedor problemas.

Na MatolÊ, como Do Belrro C€n-

trâÌ. lnÍorlnafârÍrJtog que cste8 rcs.

ponsâvelr dêsernlr€nham um pagel

funda.mental para e execução clo

tra,belho, colaborEndo lDclus,vamen-

te na clartficação db situação d€

alguns elementos Eurpre€ndldos pe-

lâs brBadas dae g'**. de DeÍesa

e S€gurança..

NB versão dos eleÍnenüOs que es-
tão á, fren0€ &s brigadas nos pos-
tos 

_de Vcriílcoçáo, caso6 do pllstÍ.
tulção ê marigtnalldedê slio freqden-
t€melì!€ denuncledos pêlos clreíeõ
de quartelrões. quendo 5ão chama-
dos ô deporern sobre qualquer tndl-
viduo em poder do poeto, pernriiln-
do destê modo quç a Justtg* se ÍÂca
e se preserge e ìegalrdade,

o  J U t Z  i l Á O  c 0 Ì t H E c E
l l t i lGUÉIì l

Um€, dss obsenra@s fcitâ"g f,€-
los Juízes-prestdeÍrtes dos balrros
onde funcionâm os @rltro€ de ve-
rlficeção, reÌactona-se com o Íâcti.t
de a8 pessoas tentarem provor A auâ,
idoneidade atFa,vés do próprlo Julz.

Solrre este âsfirnto, Ântónio Chl.
cuambo, Julr-Prestdente do 8aiÌro
Cenürâl di6s€ que unr Julz na reP.
lizoçaío do soa trarbolho. não eonhe-
cs ninguém, senâo' a, lej que tenr
de defender parã Ëe lazer 6 .iu.sttc.,.:

" 
grrra.nLlr os direltos do cldâdác,

,.ern prtvllégos nem rancores.
Áquelc responsával dâ Justiçâ

do Bairro Ceotrâ,], dlsse que icdes
os casos que têm aparectdo e de di-
fícll decisáo por parte do tribunaÌ.
são convocados os chefes de qugr_
telrões e outl'a$ testemarÌhâs paÌa
aptesentarem p!:otas.

-O que âcontece é qUe os €lemên-
tos cha.mados parB deporeÍn sobre
detenninado lndividuo guando em

Juizo" nada dizem e como não te-
rnos matérls auflclente, llberÈarnor
o &cusado - confosrou.
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