
iÂsnter s oÍensivo
Pqr(I se evqcuorem
improdutivos tJ'nl'rl*s

-- exorto o Comondo Operotivo,
Centrsl

- disse o ïenente-Geperar, Guebuzq.

icm,lodot or quadroe aÍectq ,a €3tt
operação a nranter t oíenrive ptÍe
8e. €vacuarêm o3 improdulivos das oi-
dades,

Considerou que este espírito, aliado
à cortesia e sensibì l ;dade com os
problemas do povo, part icularmente
cs da fome e da nudez, Íará da rea-
lizaçâo desta decisãq do Congresso,
urna grande conquhôta.

O  C o m a n d g  C p e r a t l v o  C e n t r a l
âdvertiu, no entanto. contra certas
crít icas que alguns indivÍciuos pre-
tendem fazer à <Opreração Produçãou.

- Devemos analisar os €ÍÍos a paÍ-
llr de uma perepectiva global, a par.
tir de uma critica de esquerda e não
Íacciosa. parcial e de direita. A dirêita
critica para impedir que a cOperação
Produçãor continue. Por isso, avolu.
[râÍ.sê o3 eÍros e insuÍÌclências que
nós. eventualmenle poss6flro3 colrìê.
ler ê que somos, aflnal. os prinreiros
r deleclar. a crillcar c 6 corrigir. Nós
nunca perderemoe de vlst6 as conquis.

suas . gessões ordlnáriae, s Cgrntnô
Qpqrrsivo Cantrat t€m.,constatado q.ue
sbta acção se .car'aêtérizlt por :um
enorme esfor,çe das várias estruturac
nela envolvidas.

Esse esforco tem conduzido, por
ieu turno, '  a uma melhor organização
lessas estruturas.

Nest6 esforço. tem sido partìcular-
nente evidente o envolvimento e es:
pírito de sacrifÍcio demonslrado pe-
os responsáveis 

'dos 
órgãos do Fô.

Jer popular. a nfvei dos bairros. c
Jos trabalhadores de diversas institu't-
ções afectos DÍineip4trnsnte aos Pos-
tos de VerifÍcação e Certtros de Eva-
cuaÇão.

Das várias ulsitas QUê Í,rêÍÌìbros do
Comando Operatlvc Cent;al,  têm eiec-
tuado a esses locais, salienta-se â
constatação do sentido de responsa-
bi l idade Que os trabaihadores aí co-
locgdos demonstiam. âc iç;nórar horas
de saída e comodidades pera quê o
trabalho decorra com mínima pertur-
bação da população.


