
lv.

sobre "Operogdo Produ$6o"
Das quest6es que os nossos leitores ontem nos continuaram a colocar

em relagdo A "OperaQ6o Produg6o", destocamos os seguintes pontos:

- Pedidos de Cart6es de Trabalho: Alguns estabelecimentos comerciais
e restaurantes de Maputo, impuseram como norma para que os seus utentes
neles possam entrar a exig€ncia do Cartdo de Trabalho ou outra documenta-
Qdo. Esta at i tude 6 n6o s6 i legal, como consti tui uma forma subti l  (conscien-
temonte ou n6o) de desvirtuar os objectivos da "operaQdo Produe6o", trans-
formando-a irutnd acq6o burocriitica de pura exig6ncia de documentos, em
vez de uma acq6o para combatermos a fome e nudez. Nos casos em que isto
se verificar, particularmente quando essa exig€ncia pretende condicionar o
abastecimento normal em g6neros alimenticios dos cidaddos, segundo um
porta-voz do Comando operativo da Cidade, as pessoas devem 

- 
denunciar

imediatamente a ocorr6ncia hs autoridades competentes atrav6s dos telefo-
nes 27575 ou 22001. lsto porgue est6 legalmente estabelecido em que condi-
g6es e quem pode exigir a identificagdo de um cidad6o. Quem fizer exig€n-
:ias de documentos n6o estando habilitado a faz6-lo est6 a cometer uma itega-
tidade, o que 6 punfvel. Se os Comandos Operativos de Cidade decidirem con-
dicionar certos servigos exlstentes nas cidades A apresentagdo de determi-
nada documentagao, anunci6-lo5o publicamente e pelas via correctas.

- Postos de verilicagio: Al6m da explicagao que i6 demos ontem sobre
o seu funcionamento, acrescentamos que a sua localizageo, caso n6o seja
do conhecimento do cidadAo interessado deve ser obtida atrav6s do Grupo
Dinamizador do respectivo bairro.

- Boatos e desinformagSo: Algumas psssoas t6m-nos Contactado sobre
d0vidas que revelam uma acg6o de desinformaeao por parte de certos agita-
dores, empenhados particularmente em aproveitar-se da operagio para langa-
rem o p6nico. contactado sobre estas situag6es, um porta.voz do comando
operativo da Cidade renovou o apelo para que todas as acaOes de agitaqdo
cometidas por pessoas integractas ou neo em brigadas de identificaQeo, 

-devem

ser irnediatamente comunicadas pelos telefones 22001/27575. Entr€tanto, um
porta-voz do Gomando Central Operativo disse sobre o mesmo assunto que

em lodas as cidades as pessoas devem apenas acatar e dar atengao ao gue

for ptiblica e oficialmente comunicado p€lo$ respectivos Comandos Operativos.

Em casos de d0vidas devem esclareoer-se junto dos organismos competentes
para o efeito criados.
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