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i postos em liberdsde mulheres detidss
irregu lorrnente
O Cómando Central Operativo lomou medidas para corrlglr
eÍÍos dêtreôtadosem alguns Postos de Verlflcação, as quais
determinaram.que algumas pessoas íossem fncorreclamenle con.
duzidas .aos Cenlros de Evacuação. Tais prátlcas, denuncladas
pela população, cônstitulram tóritca Oe uú demorado dtálogo
entre o Mlnlstro do Inlerior, TenenleGeneral Ârmando GuebuJa,
cont as.mulhefes quê se encontram em dois Centros de Evacuação, localizadps na Machava. Durante eele dláfogo, um grande
número.de múlheres,all detidas, maniÍestoua suã concorãância
e pronlidão etÍf ser inlegradas em lareÍas produtfvas.
'
.
O
Ministro
Armando
Guèbuza
deslocou,se àqueleq Cehtros, acompanhade polo Presidentê do Conseího Executivo da Gidade dê Mapuro
o por outros responsáveis, envolvidos no processo da <Operaçãg Produção>.
Como corolário desta vlsita, íoi
decidlda 6 libertaçãe imediata de.algumas mulheres,
A deslocaçáo do Ministro do. Interlor linha como objectivo. intêirâr,se
da situação das mulheres . que se
€ncontram nos cenlros de Evacuaçào, tendo Armando Guebuza dialogado dernorãdamente com as da'
tídâs.
Dos casos apresentados pelas ÍÌlu.
lheres, que no seu coílunto merece.

ram
alenção
por
partê
especial
daquele dlrigente, destacâ-se o.s de
mulheres grávidas, paía âs quals o
Ministro do lnterlor decldiu a sua
lmediata llbeftaçâo.
No Centro de Evacuação; .onde
8ê encontram as mães, o Mlnistm
do fnterior' dlsse que elas não se
devíam alarmaÍ, porque êm breve
será Íelta iustiça. Para isso, âlguns
casos. serão reanallsados de modo
a apular:se
a .verdâdeira situação
de deiida. .
Neslè Centro. o Ministro do .lnterior cri.ticou a falla de higiene que
o locâl apresenta. Chamou tambêm
a, atenÇâo dos
membros da Qrut
Vermelha presenieô nb local, para
provìdenciarem no Sentido de la\er

sentlr aos ocúpantes do centro o
perlgo daquêla sltuação, . partlcularÍnente para as criançag d6 colo, quê
os acompanham.
Tâl como acontecêu no pilmeiro
centro, o diálogo continuou a ser tô.
nlca na vlsita ao centro onde se
enbontram ãlojadas mulheres solteifas e sem Íilhos.
Casos relacionados com trabalhaooras que se encontram no local.
bem como de doméitlcas não casa.
das oílcialmente
íoram
analísados
durants o encontro. Pàrâ tbdos 'os
:âsos, eli apÍesênlados: o Mlnistro
Armando Guebuza prometeu àquelai
senhoras que
problemas
os
seus
eerão reanallsados, devsndo soí llbertadas aquelas cura sltuação so.
clal não é atentatórla à sdciedaíe.
Durante o encorÌlÍo, Armando Ggebuza .íalou dos oblectlvos da troperação. ProduçãoD, têndo dado exem.plos vivos da situâção que.se vtve
no, País, particulaímenìe na Oldade
dè Mâputo.
. Casos, de marglnais, vadios. can.
donguelros e prostiÌutas, entre oulros, íoram reíêridos pelo MÌnlsÌro
'
do Interior no dìálogo com as cíetidasr
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