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56,pqrticipEGdodos boirros
evitq erros e burocrotizqcGo
t
.As estrulutas polilicas de bairo, nomeada menle secretirios de Grupos Dinamizadores e va dos Grupos Dinamizadores.
dcs
chefesdosoLrartekoos.
berncomodas
respons6veis de Quartehdes, seo o 6rgeo deqisivo para a averlquaCeo
d€ todas as situac6es dwl
'um
dosas surgidas dulante a
iortaroz do com;;d; Ce;trat
l,"j-1lll ,-q,:.3^.,]3ll-,i,,d:1,:":]:l:
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"Operacao Pr;duq6o"- rs;1gyquontem
opeIat|vo.-subllnhouaindaquetodoso8cid!deosin|erpe|ado8pe|bsbrigadasdeldentificaQeo.ii'1ii"Lii''i,"iiiit
Cura siluaQ-o eriia um esclareclmeDto, neo s6o conduzidas a um poslo de Verlflcageo quaiqu€r,
'p96.
F 'as, obrigaloliamenle, ao Pgsto de verilicaf5o q ue tem lutlsdlcgo sobre o bair.o oiroe eissa
aoa vlve, ou trabalha, O mesmo poda.voz esclareceu. entretSnto. alqumas quealdes suroiaas cdm a
identilicagao de membros das Forgas Armadas e pedidos oe i;torirageo;bre
famitia-resoetaos.
Tenl.se constatado que, por vezes as decisoes tomadss nos Fostos
de Verificag6o em relag6o a certos
casos duvidcscs nio tern tldc e par
ticipagSo dos Secretdrios Cos Grupos
Dinamizadores e dos chefes dos
Quarteir6es, havendo mesmc situag6es de marginalizagSo desses ele-.
mentos,
Como resultado desta atltude. alguns trabalhadores honestos e co.
nhecicjos nos seus bairros Delos r.espectivos respons6veis, embora n6o
devidamente documeniados. enfren.
tam dlf iculdades em provar a sua
verdadeira actividade,. por nfio pode.
rem ser ouvidos e analisados conr
e
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sentando o Poder Pooular ao nhrel
da base, o eonheeem.
Inversamente, individuos sobeja.

menie conhecidos nos bairros pelas
suas actividades llfcitas. oarticular-'
mente candongueiros, vaciios e ou.
tros, tendo anteriormente oblido a
necessAria documentagao, conseguir5o continuar a parasitar nas cidades, porque a anSlise que se taz
ca sua siluagSo 6 meramente buro.
crdtica, cingindo-se A verificaqEo da
rap6ls.
Foi para evitar estas situacbes
lue. em devicio tempo, o Comancjo
Jperativo Central dectdiu alectar. em
iempo pleno, ) aOperagSo Pi,odugdo;;
os Secretdrios dos Grupos Dinamizadores e os chefes dos Ouarteirdes.
A sua plena oartlcipag6o no procesi j ici'na po3s;vc! urc correcto apu.
ianlenlo do modo de vida que le.
vam as pessoas residentes no bairro.
Um poria-voz do Comando Opera.

tiuo Central, contactado pela nossa
Reportagem consicierou estas situa,
COes inacimissfveis, (porque os Grupos Dinamizacjores representam ao
seu nivel. o Poder Popular. e s6o
eles que, em melhores condigbes,
se podem pronunclar de torma con_
creta sobre os residenies nos b'airros
das cidadesn.
Perante estas situagbes aquele
porta.voz reiterou os seguintes prrn'
clplos a (serem estritamenio obser,ados em todos os Postos de Verlf!acacD.
Os Indlvlduos detldos para
O
rfeiios de verilicaqSo devem ser con.
Cuzidos aos Postos de VerificagSo
mars p16ximcs das respectivas resi'
d6ncias:
O Bpuramento da sua situa.
O
ef,o. far-se-6 com a participageo acti-

a Aos posros de ve.iticaeao,
taoos o.sempreqaoos
"onor.io""
que neo
se insc'Fve'am
n, lase vo.
em setar e rs
i"j,liii;,lirfErqineis
Em contacio com Secretdrios Ce
Grupos Dinamizaoores.a ncssa Reportagem colheu corno opiniSo unAnime a necessidaoe cie a vigrianoa
popular se exercer com rigor e sem
hesitaqao, scbre os cancionguerros
(porque este 6 o momento proprio
para se p6r termo ir sua actividade
criminosa, devendo ser posto em
pratica o princlpio de apanhar indtstintamente o grande e o pequeno
candongueiroD,
Por sua vez, o porta.voz do Co.
mando Operativo Central, referindo.se
aos candongueiros e outros marginais que. eventualmente venham a
decorrer desta
se!' detectados no
operag5o e cuias situag6es n5o puderern ser decididas nos Postos de
VerificagSo, por carecerem de me.
lhores provas. deve16o ser normalmenie canalizados & PIC.

