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a Levanteimento dos individuos gue recebersm
forms{sxo e qbsndonc rsm postos de trsbsf ho
Todos os cidadEos que se degloquem de um centro urbano

e ComandooperativoCentraldecidtu

paraouro Em de ser porradores
de umagurade marchapa+ lrTrr:"ff rffir:*'ij3:?"rtlJff*il;

aliviara sua fung6siurfsada pela estrutura do bairro ou do servigo em que- o cldd€o
:f.J.ottu'a
est{ lntegrado - determlnou onlem o Comando Central OperaA decisdqresuttada constatag'o
tivo.da <Opera96o Produgeor. O mesmo 6196o emillu tambOm oe qua-emt,iitG--Fosio.i" verifica-

a rodosos servigoe
umaDirectva,
dererminando
do Aparetho
do ;ilnl.lT *J'fiforT."s.T;:1?,:"i;
paraque,noprazode24horas,
estatais
Estado
e empresas
entre- ::ft ::t?"-H:3d;'T&k ??3r33ltguem uma relagfiode todos os trabalhadoresque tendo benefi,
abandonatam
os seus postos de trabalho.
ciado de formagio

O Gomando Operativq Central, realizou, na tarde de ontem, urna das
suas reuni6es de rotinar para analisar
o decorrdl da <Operag66rProdug6o>,
em todo o Pals e, particularmente. na
capltal. Durante o encontro foi consi'
derado necess6rio renovar o h6bito
existente nos primelros anps de inde.
pend6ncia de, nos Postos de Controlo
,existentes nos arredores de cada cen.
tro urbanb, se passar a exlglr a apre.
sentag6o de guias de marcha, que
justiliquem a entrada ou saida cie um
cidadSo numa determinadacidade. vila
ou aldeia.
Gom este documento, os cidadSos
poderdo obter nos centros urbanos,
para onde se desloquem, uma guia
de circulag6o provis6ri6,qug, perantc
as autoridades que o Interpelem,lus.
tifcard pfenamentea sus permandncia
.
nesse centro,
Nos centros urbanos, em que decorr
re neste momento I pfocBsso d€ evar
cuagdo de improdutivos. estas Euias
s6o emitidas nos Postos de Veritica.
gio
ai existgntes.
A ddterminaQso. .'bEatmeilte, feite
por este 6rgdo central': dlrlgldo pof
membros da DlreccSo do Partido d
do Estado para que todos os servigos
e empr€sas estatals entreguem unia rel
lagEo-de todos os trabalhadores qus
abandonaramos seus postq.de tra*
bafho, vlsa eflminar o oportunlsmo de
uma sdrie de individuos que, tendo

recebldo formag6q gratuita a cusia
dos servigos e empresas estatais. uti-,
lizam agora os conheomentos adqulrldos para fazerem chantagern tecnologica,
Este oportunismo, completamente
lnadrnissfvel numa situag6o de pro.
fundo subdesenvolvimentocootg o qu6
yivemos.6 alnda agravado pelo'tacto
de a maioria dos Indlvlduoi nessas
condlg6es utillzar os seus conhec{*
mentos muitas vezes em actividades
ilicitas.
A isto. acrescentam-seainda os.que,
embora n6o tendo oficialmente abandonaoo serviqos e empresas,o lazem
na prdtica sob 3 capa de ticengasrtrmitadas.

Verifica-se que este procedimento
constltui um certo entrave i <Operag5o ProdugSon, na medlda em que
congestionaos.trlbunals e leva .a que
e.guns cldad6os sejam detldos largas
horas por ve2es com prejulzo de vAria ordem.
Di an6lfse. felta a forma Goms a
cOperag6o ProdugSo> est6 a decorrer, o Comando Operativo Centrar
considerou decisivo, imprlmir-se uma
malor celeridade na apreclag6o e
identificagdo dos casos levados aos
Postos de VeriticagSo. sem no entanto, descurar 9 rigor de an6lise. Dai. a
necessidade do reforgo do servigo de
triagem.

A ac96o de triagem realiza-seatravris
da audigdodo detido com a presengade
respons6vei5das estruturas potfticas
a executivas,locais. bem como de cidad6os que de qualquer forma seiam
Contra este tipo de atitudes" que
conhecedores dos faclos. Apos esta
s6o em principis formas de parasitis- triagem og casos duvidosos. serSo
:mo em gue se vive i custa dos invesenviados a Tribunaf para julgamento,
timentos eue o Estadg tez na formaou.enviados A PlC. para uma Investiedo desses individuos. o Comando gag6o mais cuidada s€ as situaebes
OperativoCentral emitiu uma Directiva apresgntadas o justificarem. Niio se
(que publlcamos nq- integrq na Pdrgi!, €gmprovand nen!{{n8_"
qltua-dSs&S.-_
o.
na dols desta edigE$ a g*gue-t ,ts
g6es, o eetulqp Oe triadttfn ordenar6
servigos e empresas.estatais ddvern a lmedleta restltuigEo do detido i llresponder no prazo de 24 horas.
bordade. passando-lhe uma quta de
eirculagao. Em relagao aos traoarhaTRIAGEII
dores em reglme tivr.e. de comprovado
HOs POSTOS DE VERTF|CA9AO
interesse par.a g comunidade dm q'Je
se inserem. ordenar-se-d a emiss6o
Entretanto, para melhorar o funcio- ,de guia de circulagSo mediante c')nnamente dos Postos de Veriffcagdo, sulta pr6via ao chefe do QuartelrFc

