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APURAR A YERDADE
DE CADA CASO

No diálqgo que teve com oe fês.
ponsáveis do Posto dc VerlÍicrção
que Íunclona no Bairro da Goop,
Albertó Massavanhane o6s9ru9u: euè
nenhum detido poderá ser posto .m
tiberdade antes do apuramrnto da
sua verdadeira situação pelas esllu-
turas competentes.

Esta posíção, conforme referiu
aquele responsável, visa pÕr cobro
a diversas irregularidades' eluc se
verlÍicam nos postos de verificação.

A Íinallzar, s Presidonte do Con-
selho Executivo da Cidade de Maputo
disse que todos aqueles que faltarem
ao respeito à autoridade deverão ser
punidos. Em contrapartida dêvem
também ser denunciados todos os
elernentos envolvldos Íle'êxtcução
da coperação Produçãou e que Íal-
tem ao respelto ao cidadâo, part que
sejam igualmente punidos.

Ësta aÍlrmgção surge em réspostà
a uma preocupação maniÍestada pe-
los responsáveis de quarteirão ê
Secretários dos Grupos Dinamizado-
Í6s, os quais têm sido vítinras cje
ameaças por parte de alguns deso'

nestos,

- exige AlbeÉo tlossctvonhone no Bsirro do Coop
A Operação Produção em cuÍso no PaÍs tem um ceráctËr

.humanitário porque permitlrá ao cidadão ser útll a sl próprio e
tem em visla o desenvolvlmento do País. A seriedade e honestl'
dade de quem reallza esta operação ê Íundamental, pols ela
envolve e exige o respelto por todas as pessoas - dlsse o Preci-
dente do Conselho Executlvo da Cldade de Maputo, Alberto Mas'
sayanhane, no decurso de uma vlsita quarta-Íeira reallzada ao
Posto de VerlÍicação localizado no Bairro da COOP.

A visita tinha por objectivo co- sido dispensados dos seus, postos de
nhecer a torma como está a decor- trabalho para se integrareq perma.
rer a .operação naquele pon'to da cì- nentêmente nesta Operação. conti-
dade, a-o longo desta segunda fase. nuam a não apresentar-se nos postos.
bem como apoiar os brigadistas nâ Sobre este assunto. o Presidente
solução de inúmeros problemâs com clo Conselho Executivo deu ordens
quê os mesmos se debatem no sêu ao responsável do posto para elabo
quotidiano. íar uma lista dos Íaltosos. Essa rela-

O Posto de Verifieação do Balrro ção deve ser entregue no Gabinete
cla Coop, serve igualmente os bairros do Presidente do Conselho Executlúo,
dà Malhangalene aAl e <Bl. a Íim de serem tomadas medidas

Uma série de problemas Íoram te- adequadas contra aqueles gue tlvÊrem
vantados pela brigada em servfço na. prevaricado.
quele bairro, os quais mereceram Um dos aspbctos abordados du.
por parte do Presidente do Conselho rante a visita do Presidente do Con-
Executivo a devida â,tenção, tendo selho Executivo àqueíe Posto de Veri-
posteriormento traçado orientações ficação relaciona-se com o processo
concretas para a sua resol$ção. de emissão dos cartões de trabalho

Atberto Massavanhane criticou se- paâ os empregados domésticos, ou
veramenle a atitude de alguns cheÍes de emprèsas e trabalhaclores enr re-
de Quarteirão quê, apesar de terem gime l ivre,


