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GD's clqrificqrgn

situogGodos is'nterpeilqdes
rt
- revelom Postos de verificoqdo

Elementosda estrutura politica e Chefes de QuarteirSoafec'
los durante esta fase da <OperagSoProdugSo"em tempo inteiro
aos Postos de Verlficagio, desempenham um papel preponde'
rante na den6ncla e resolugf,odos problemas dos elementos abor'
dados na via publica ou no domicitio pelas Forgas de Defesa e
Seguranga, cuja situagSo 6 de dlflctt resolug6o por parte do
Tribunal.
Tanto os fulzes como outros ele.
mentoa que comp6em as brigadas nos
Fostos de Verlflcacfro contactados
pela nossa Reportagemdestacaram .)
papel dedsivo desempenhado por ostes responsdveis de estruturas ije
bairro no esclarscimento de sltuae0es
concretag que lhes s5o cotocadas.
Na altura. tomos tamb6rr ,rrlurn?Bdos que o papel dos representan?s
cla estrutura politlca e cheles de quarteirao, tem tldo um impacto bastante
forte na condugEo dos cidadEos interpelados. o eue tem contribuido ,rara
gue og direiios do eidadfio seiam
cscrupulosamantee respaitados e oelendfda a legalidade.
A integraqf,o dos secret6nos dos
Grupos Dinamizadores e chefes de
q u a r t e i r E oe m t e m p o i n t e r r o
nos
Postos de VerificagSo. permite quo
prontanants
caso$ rlwidosos seiam
clarifieados.
Nos bairros Oenrat. Metola e Zona
7"3. informaram.nos que os respons*,
veis dos Grupos Dinamizadores e
ehefes dg quarteir5o t€m contribuldo
gorroctamentB para a sotuQeo dos
mais variados problemas que diariaments aparecem nos postos.
Fomos igualmente Intormados que
C com estes responsiveis gue os trl.
bunals t6m colaborado correetamenre
o QSe determina em todos os bairros
gu*'a legalldadee e s jusrtga sojam

de harmonia com o estabelecido na
Directiva Ministerial no que ciiz respeito a <toperaqio ProduPdon.
PROBLEMAS COMUNS
NOS DIVERSOSBAIRROS
Tanto quanto pudemos constatar.
ao nlvel de alguns bairros os Droorem a s m a i s p r e d o r n i n a n t e ss d o c o muns. sendo os maiores relaciJirados
com a proslituie6o, vadios, ladr6es,
marginais. talsificadoresde documerrto6. entre outros.
No Bairro T-3. tdm aparecido cz'
sos relacionados com menores <le
16 anos que levam uma vida osc:i'4nte
entre a marginalidade e a orqanrzaC5o de quadrilhas assaltantes.
Segundo soubemos tambdm iunto
de alguns Postos de Verifieaqdo
oxis{em algumas situaq6es irregrtiares
e que perturbam a vida de certos
cidad6os trabalhadores, porque nAc
se verifieou a necessiiiria participaq6o do Chefe do Quartpirie apds ierem gldo interpeladospelas brioacias
de identificaqdo.
Uma das raz6es que determinou
que trabalhadores honestos embora
insufieientemente documentados lossem evacuados foi a falta da aprcsentaedodo Cart6o de Trabaiho iu,,to
das brioadas. como tambem dep<lis
no pr6crio Posto do Verificaqto.<Ccntudo. se eu ou o Chele de Quarteirio

ll lt;3

tiv6ssemospartleipad6 log6 de lnfclo
na andlise cjessescasos. a iua slt./a
Qao teria ficado imediatanlenteestl,?recida>
comentou um Secret6rio
do Grupo Dinamizador retenndo-sea
algumas situaq6esconcretas que violaram a Directiva lvlinisterialma$ que
loram i6 corrigidas.
Contudo. apos a afectagho destes
r e s , o o n s a v e i sc.a s o s d e s t e s f o r a m
am grande medida ultrapassados,porguanto segundo informag6es obtidas
nos Doslos estes conhecem correctainente os moradores do seu Quartoi'5O. bern Corno a sUa orjtgaQlo.

Ernesto Zrnlo - Secretario.,4d.
jttrrtp do Bairrp T ,, lalardo
d. nossu Reportageht

