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Com o prosseguimenlo da segunda fase da ,,Operag6o Pro-

dugSou, ern parafelo com a evacuaqSo de uma parte dos impro-
dutivos e desempregados que prolileram na Cidade de Maputo,
esta, est6 comegando a flcar mais limpa, apresentando um aspec-
to diferente do que estdvamos habituados, mas nio adaptados a
agsistir.

Mais l impa a inda l icard logo que
se proceda a evacuagdc dos muitos
quo a inda festam,  par t icu larmente
l igados a ac,t ividades cluvidosas como
candonga, esperancio-se eue em breve
sejam interpelados e encaminhados
para os centros de produgdo nas
diversas 6reas do Pais.

As Brigadas das ForQas cle Defe.
3a e seguranQa tdm v indo nos 0 l t i -
rnos cl ias a irrtensif icar os traba.
firos relacionadas corn esta operaqao,
abordando cidaddos tanlo na via gir-
b l ica como no domic i l io .

Durante os trabalhos. os cidaddos"
que nio satisfazem os requieitos
consagrados pela Directrva Ministerial
eobre a <Operagdo Produg6ol sis
encaminhados aos Gentros de Verit i -
cag6o para andllse cia sua situag6o.

Como resultado destas interpela-
GOes diversos indivfduos entre eles
yadlos, lalslflcadoree de documen.
tos, ladrdes. prosti tutes, vigaristas e
desempregados em diversas e Flof
vezes estranhas condiQ6es de sub.
slstdncia, est6o a encher os postos
de veri t icag6o.

Aqui, os surpreendidos enfrentam
um jufzo composto por representantes
de diversos organismos e esiruturas.
Apos del iberaE6es clo Tribunal, os
indivfduos orJ s6o l ibertos ou entSo
s6o encamlnhados para o$ centros
de evacuaeSo.

4 aOperagso Proclugfio> lct de-
sencadeada com o obiectivo de de-
volver a m6o.de.obra excedent6ria
das cidades aos centros cle produ-
96o, dependendo a alectaQSo dos
mesmos das necessidades e luz do
Plano Estatal Central e dos Planos
Temfloriais.

Os grandes centros de concen.
ttagdo dos improdutivos e r jesem-
preEados, como 6 o caso das agdn-
eias que recrutam mineiros assim
como pastelarias, restaurantes e ou.

t ros.  comecaram 3 f icar  um pouco
al iv iados das in terminAveis  b ichas.

Nos ar redores da Agdnc ia  A lgos,

sobejamente conhecida como roduto
de n iarg ina l idade,  a  operag60 come-
ga a surt ir  os seus efeitos.

Por outro f ado, com apoio da
v ig i lAnc ia  popular ,  as  Forgas de De-
fesa e Seguranga estdo a descobrir
ao longo da operaqSo esconderi ios
de marginais que s6o imediatamente
detidos para apurar a sua forma do
subsist6ncia.

l.;:: l:liC
t - ' . 1 . : . : l

Com o desencadeamenlo da, uOpera.gd.o ProduEfion, a cidade comeQa
u ficar mais linrpa. rry'e.rlrts intogens com apenas algumas senrenas
de. difereng.u lsodem.ss rer o\ lsenelicios que eiito operaEd, trauxe
A cidorle, con'frontnndo o que era u Agtnciu Algos (antesl e o
u.spects que a ntesnte apresenru oclttalntetile. (Foto de A. Murato)
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