
Comboter
Ctmrgutsm0 Deposito conficlmss
ns "Operoqdo

nG lOperqgdoProtduc6o"
Sou um dos qle acompanh&rn a

ili,o aplicag{i,o correcto das norma".t
:onheCidos toln&m Conslderacilo. A

Sou um dos que acompsnham s,
operaciro que esta a sq feita, den-
[r:o do nosso territ6rio Dof solda-
dtrs. 1.lol!gia.s. ttrillclanos e clteles
Ce quarteiloes. Na minha oplniflo
3m etguns ca,sos & operaqfio nlo
esta n scr conduzrda de acordo com
as normas estabelecidas durante o
comiCloconl o Presidenrc Samor&, Iro
dia Il de Ma,ro, na praga ds Inde-
pendencle.

ors elementos que exeegtaln b
opera4a,o, qua,ndo; dura,nte o seL
vlQo, encontram seus famllia,res ou
conheeidos n6o tomam conslderaqAo,
* n6,o aplicasSe cot}eet& flas portnae
Iue regem a opeaagfr,o quo decorre
na Cidade: tror parte dos elementos
envolvidos e gue actma descrlml-
nel , verlfica-se multo quando so
ira.ta de mUlhefes suas amantes.

Somos multos eue notdmos e6ta
falha dos executadores da opel.a-
q6o principalmente quando Ee trreta
de mulheres e (...), As lltesrnasr
pessoas. por outro lado, detxam
inflltrados florque querem dinhelro.

Querla ta.mbdm apelal. mutto a
essas pessoas dus brlgadas para to-
narem 6pita eautela sobre este
assunto e utillzarem multe yigtl6,n-
eia com a ajuda dos pr6prtos mo_
radores, no comb€,te As acq6es qu6
esses mulheres pratlcam (...).

DAVID IVIABONDO

A/ '' tlrlrt
ProduSdoto

s€ esGreuessos ul|la cortn dirL enxadas e restante maquina..;4
Eida n sec0lo reserutda aos lei- com que tra.balharemos ,a, rerrs.tores. que assunto abordaria? por ulllrylq, gostaria que me fos.

Horo rgspondo o no$o leltor sem colocar em lugar n6o dis-
Albino Macuacua, desenuregado e tante dagai' onde tenho famllin.
morador no Bairro Fomcnio. 

iii;.t* 
facilmente t:oder vls:-

-Porque dentro em breve deL
xa,rei a cidade de MaFmto com
vis&1, a tntegrar-me na produgdo
em cur,50 no Pais, e Que visa en-
voiver todas as p€ssoas na pro.
duq6o. Primelro direi que 6 pela
primeir4 vez que terei €[lpra.flr)
com 'r,odas as condigdes je cria-
das pana tra.balhar. . Estou se
gUrO no futuro que ests empre-
Efo poderd, trazer. E @rto que
nurna fase de partids em grle nqJ
encontramos 6 muits dffici! ain-
(la gntender s screditar nos Ot|-
Jecti,vos da cOperaqa.o Produqaon
Mas, Fara mim n6o hA duvidas
&cercs deSts operagao. As condl-
Q6es ;f,o nos facilitadas. Par-
iirei lfvremente porque s€i gu.
vou trabalhar para eomer dr.l
meu suor. Esp€ro que todcls oS
restantes abrangidos pela (ope-
ra,q6oD partilhem da mesma tdeia,
eomlgo. Lri, produziremos pera as
cidades e 

"s 
cidades produzirdo AIbinO MaCudCua
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