Defender legalidade
reprimir renitentes
Estri tuds legal. Descansem i vontade e desculpem-nos o inc6modo. Boa-noite. Palavras de um componente daa brigadae de verificaqio
da rOpcraqfio
Produqior, apds ter identificado oe reeidentee ds um
domicilio.
As8istimos e este tipo ds actuagas corrrecta. Mag
de preeenciar caeoo
tambdm tivemoa a oportunidade
incorrectoe na forma de agir de certos elementoe que
compdem as brigadas. Or que foram denunciadoa, tiveram a puniqf,o que merecem.

A fase compulsiva da
"OperagSo
ProdugSo>. 6 a que mais tem dado
<muito pano para mangas)
nas
conversas do dia-a-dia das cidades.
No cass dos improdutivos
e desempregados esta fase 6 a mais dificil
porque ndo t€m outra hip6tese sen5o serem interpelados pelas brigadas e. consequentemente,
sereni
encaminhados para onde de facto
lazem mais falta.
A cidads estd peeada. Ou melhor,
pesada. Forque os
eslava muito
improdutivoc
constituiam um peso
que n6o conseguiamos strportar -

escut5mos a passagem duma conversa sobre o assunto.
Mas tamb€m h6 outros cementdrios como este: Eu n6o tenho
culpa gue haja pessoas que n6o
produzam e que por ie6o tenha de
aturar pessoas malcriadas 16 em
referiam-se d actuagdo incorrecta de certos elementos que
comp6em as brigadas ds verificag5o, e que se aproveitam da situaq5o para .fazer passar mal> quem
ds facto estri legal. Legal em termos de objectivos
da oOperaq6o
ProdugSo>.

As duas situagOes que apontalnos
inicialmente s6o um facto real que
nds prdprios (a titulo de assistentes) acompanhdmos de perto. E fi'
cdmos com a impressdo de que al'
guns assim procediam, os que agem
incorrectamente, sem se aperceberem da gravidade da sua actuagdo.
Clarg est6, os que assim procederem devem ser denunciados. para
serem punidos como sucedeu com
os elementos de uma brigada actuando no Bairro da Urbanizaqdo,
quinta-feira passada,
b noite,
que forgaram a entrada numa resid€ncia, depois de terem afirmado:
<Abra essa porta depressa. A quem
querem esconder? Rdpido senSo
arrombamos>.
TRIBUNAIS
NAO SAO POR ACASO
Os tribunais de bairro que foram
para o fim criados nos diversos
postos de verificaqds da cidade de
Maputo. t6m por objectivo garantir que ndo haja pessoas lesadas
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6em de facto pertencer ao grupo
dg improdutivos.
Nos tribunais, o detidg tem o direite de se pronunciar sobre a sua
vida, como se rriant€m. etc. Casos
mais frequentes s6o o de mdes solteiras, dom6sticas, que vivem em
casa de seus pais. Ou de mulheres
casadas que por os seus c6njuges
estarerri transferidos para outros
pontos do pafs, ou no exterior. viverem s6s e com documentagSo que
n6o as identifique como trabalhadoras.
Ai os tribunais tiveram de ponderar caso por caso, com especial
atenqdq is declaraqdes dos chefes
de qLrarteirSo que t€m um papel
muito importante nesta campanha.
De louvar o papel da maioria deles.
que clenunciam aqueles que de
l'acto estdo a mais na cidalc e rcsponsabilizam-se pelos qr-re,embora

J{l8anrenlo

nnnr trlbunsl

Scm nenhum probleme" o velho i esrluerdl ldentlflcou-se D€rrntc une
- fol o flm dr conyersr
flcagio.
"Ttdo legel'

ndo tenham ainda um cartdo cle
trabalhs sdo produtivos e rit?is i
sociedade.
O processg ou metodo de trabaIho dos tribunais a que nos referimos, d justo e radical. Num dos
julgamentos a que tivemos a oportunidade de assistir, numa noite
da semana passada, presencizimos
o seguinte:
Um jovem, que disse regressar
dos treinos de futebol. passou por
um bairro onde foi interpeladq por
uma brigada de verificagSo. Tinha
cartSo de trabalho, bilhete de idenTEMPO-
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de belrro. Ao tundo, um ehefc dc qurrtclrdo.

brlfrde

de vcrl-

tidade, mas ndo trazia o cartdo de
residente. Foi detido. Mas perante
as suas declarag6es, o tribunal local dccidiu investigar, e constatou
que de facto o indivfduo estava
legal c que nis trazia cartio de
residente porque o tinha perdido.
Em convepsa com secret6rios de
GD's, fic:imos a saber que nesta
fase hd muitos roubos de documentos gue depois sdo falsificados, por
parrte Ca marginais, para se
"safarem) da 2.' fase da
Pro"OperaqSo
duq5or.
Benjamim Chaguala, Juiz Presi-

pronrnehndo.rc

dente do Tribunal Popular do Bairro Patrice Lumumba. em Maputo,
que nos convidou a assistir a um
julgarrrento, chamou-nos A atengSo
para o seguinte aspecto: Porque
hri patrdes que neo querem entrar
em contes com I Fazenda, nesta I
fase expulsaram os seua empregados. Portanto,
muitos
apsrecem
aqui como desempregados, por nio
terem identificaqdo que comprove
a sua ocupaeao profieeional, llna8
que de facto s6o empretado8, como confirmam oa chefes de quarteir6o, vizinhos e outrog habitantes do bairro. Ai temos de ter muito cuidado, para n6o misturarmos
marg"inais com peesoae honeetaa e
trabalhadoras.
E o responsdvel
dos Assuntos
Sociais do Circulo de Hulene diria: Este processo 6, e deve E€p,
politico. A verdade 6 que neato eegunda fase do proce8ss h6 necee'
sidade ds s€rmog um pouco exigentes para com oE renitentes,. Porque
os que nds s6o renitentee, vejam
s6, na primeira fase inscreveram-se muitos voluntirioe
que. hoje,
estio integrados em tarefas produtivas em alguns distritos da provincia do Maputo.
O mesmo respolsdvel de base
informou-nos i inda que, ali n5o h6
favoritismo ou tentativas de vingaltqa por parts de certos membros
das brigadas e outre tipo de estru'
tura que sejam consumados. por'
que a fltima decisdo cabe aos tri'
bunais locais ou se necessiirio aos .
fl r
cle instAncia superior.
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