"opERAçÃO pRODUçÃO"
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DeÍender a integridadê da Íamllia e 6
establlidade moÍal que êla repÍesenta
ó uma daç preocupações permanentes
e prioritárias em lodo o pÍocesso da
cOperaçãg Produçãon, írlsou um porta.voz do Comando OpeÍativo CentÍal,
ao analisar esla semana com e lntormação' certas
PreocuPações que
têm sldo postas por alguns cldadãos,
Como reÍlexo desta preocupaçãg o
Comando Operativo Central tem Íeito
sentir s todas as estrutuÍas envolvidas na ttOperação Produçãol. a Íorma
como na prática se deve realizar o
objectivo central. desta acçã9 que
é combater â Íome e a nudez'
Dal que a sua nalureza se,ia essencialmente política e económica, sela
cssencìalmnÌe.virada para a crlação
de condições que Permitam a todos
os cidadáos 'particÍpar no desenvolvimento económico e social do PaÍs.
E para que os cidadãos o Possam ïa'
zer é necessário que a sua célula de
bàsê. a ÍamÍlia, tenha uma vida estarrel.
Ê à luz destes princlpios que a patavra de ordem de voltar para os dislritos tem significado em muitos casos. voltar a reunlr Íamílias, âpoíando-as para poderem ter unìa establlidade económica. Trata-se na maioria
das vezes de indivÍduo5 que além de
se encontrarem desempregados vivem
completamenle desenraizados nas clcÍades para onde migraram.
- Vivem fora de qualquer melo
estável. onde exista uma élìca e uma
moÍal, constiluidas poí cerlos valores
sócialmente aceites. Nestas condiçõee
vivem,numa permanente instabil,ldade,
à margem da sociedade. que os Íodeia comentou recentemente um
membro do Comando Operaiivo Cenlral. referindo-sa aos resultados da
ânálise efectuada pelos Tribunais dos
Postos de Verilicação sobre indivíduos
que Íoram detidos.
- Ë nestas condicões que nasce e
se desenvolve a maÍginalìdâde Para eìritaÍ. a (Ope.
acÍescanlou. raçá6 Produçáo>r lem íundãmental.
menle em conla a unìdade e estã*
bilidade da lamilía.
Ern conirapartida exlstem casos qué
embora constituincio uma situação de
desem.prego" evidenciam também e,
sobretudo, uma integração na socre.
dade através da ÍamÍlia. Mesmo que
êssa integração se laça à luz de vâlores relrógrâdos. eles são ainda socialmente aceites e a sua rotura podo
signiíicar a desestablllzaçãe de uma
Íamília e a marglnalzação de um cidadão comentou o porta-voz õo
Comando Operativo Central.
- Que lazer com uma ioyem €ntre
os 18 e 20 e poucos anos, quo esteia
desempregada e não eslude, mas viva
com 8 familia? A pÍetexlo de a tomaÍ
economicamente úlil não a podemos
rÍaslar compu:sivamenle da íamilla em
que vive proíundamênte Integíads. Fa,
z6-lo serla ataslá-la do mundo quê

moÍal e eticamênte ne conÍeÍe uma
certa êstÊbilldade. Em cêÍlos casos,
poderia bigniíicar a crlaçã6 do condlçóes para male um clso dê marglnalidade.
Nesta peÍspectiva o Comandg Central Opeíatlvo estabeleceu.eue as situações de mulheres não tÍabalhado'
ras, nem estudantes. vlvendo com a
sua Íamflia e que nás possuam Cartã,
de Trabaiho ou o Cartão da Rèsi
dente, mencione uma sltuâção de de
semprego, devem ser cuidadosamenr,
ponderadas. Quando conduzldas a,'
Posto de Verificaçâo sem qualquê,
outr3 silusç5a abrangível pela <Operação ProduÇâol, que não seia a do
desêmpregado" são ÍestituÍdas à llDerdâde com uma guía de clrculação.
De entre as múltiplas situaçõês que
têm sido constatadas nesÌâs condições. há as que não oÍerecem quatquer dúvida e que nêm segrler lêm
de ser conduzidas ao Posto de VeÍiticação. pois posèuem o Bl e o seu
Cartão de Rêsldente iá menciona á
sltuaçã6 de doméstlcas. lslo, âcontece particuÍarmentg com aquelas que,
na prática. iá assumem êfeclivamente
essa ÍunQão. pois os pais trabalham
ou são idosos e uma ou duas das
íilhas ficam €m rcasa enquanto os
Írmãos trabalham.
Exlstem no entanto multos casos
em que os.pais. devido a certos vaìores morais não peímitem que as filhas
abandonem o laÍ. enquânlo não se
casarêm, apesaÍ de também não sêrem oomésticas, pois essa funçãó e
realízada pelâ mãe 6u empregado do.
mèstico.
Nestas circunstânclas. a lntegração
de tais raparlgas no processo de pio.
dução socfal nuncâ se poderâ lazer
em local distantè do da residênclà da
íamÍlÍa,. pois elas terão de continuat
a viver a[. Separá-las dos pals. constltul uma violação às normas dessa
íamílÍa.
- E, vlolar e desinleErar a ÍamÍlla,
é absolütamenle contráris aos prlnciPlos que .regem I nossa sociedade.
Nêsle dominio. o eue a roperação
Produçãol lem 6 lazer é âbsolutámen.
te e contrárlo: é reÍorçer 6 íamllla.
A revoluçãe dog valorer que rcgem â
Íamnia é una oulÍ! 6cção completâ.
mênle dlstlnla comentou um membr6 do Comando Opératlvo Centrat.
Todos este5 casos" Inòtulndo mesmo aqueles em que oS_ pais váo áo
ponto do recusar que as fllhas que
com eles resldem exerçam quatqueÌ
actividade produtlva antes de se casârem, exlgêm porlânto uma declsão
reflectlda, sempre Íespêitando a ÍamÍlia.
PoÍ isso. em todos estes casos.
esÌão a ser emltidas gulas de clrculação. devende estas situâções seÍ
posteriormente analisadas dê acordo
cdm a realldade moral e económica
do agregado.
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