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G' (snststs C*msndo
do llAcputo

Uma grande parte dos cidadSos at6 ao rnomento evacuados
das cidades ia est6 integrada nas unidades de produgio da Pro'
vincia'do Maputo, A constatag5o foi terga'feira evidenciada na
capital duranie uma reuniio do Comando Operativo da Provlncia
do Maputo, dirigida pelo Maior-General JosrS Moiane, membro do
CC do-Partido Frelimo e Governador da Provincia. r

S'perotivo ds Frsvincis

Na retrospectiva ao programa de
realizaq6es aprovado aquando da
criagdo daquele 6196o, no dia 27 de
Junho 0lt imo, os quadros do Coman-
do Operativo da Provfncia do Maputo
vincaram a interac96o entre a recep'
96o, alectagdo e apoio logist ico dos
cidaddos acolhidos nos distr i tos e a
necessidade de uma art iculagdo' mais
dindmica com os comandos oPerati-
vos Central e da Cidade caPital.

A acQ6o visa motivar aqueles cida-
d6os, atravds de uma correcta distri-
buicSo dos instrumentos de Produ'
Qao, g6neros al imenticios e outros
bens essenciais que os incentivem a
radicar-se no campo. Tem-se tamb6m
em vista p6r cobro a casos isolados
de i .rdividuos Que se apresentam nos
distr i tos, munidos de guias{+marcha
emit idas Por elementos gue nao se
encontram devidamente credenciados
para o efeito.

Ficou bem patente durante as inter-
vengdes de respons6veis da provin-
cia e de distr i tos, que existem refrac-
t6rios. inciocumentados, desemprega'

dos, marginais, vadios e outros que
fogem das cidades e se refugiam em
sit ios remotos nos distr i tos, receando
ser interpelados em situag6o irregu'
lar.

O grosso daqueles individuos pro-
v6m da Cidade de MaPuto, onde a
fase coerciva arrancou no Passado
dia 5. Jd foram tomadas algumas me'
didas a nivel central para a den(ncia
e encaminhamento dos visados bs
unidades de produqdo.

Foi anunbiado na reuniao Co
Comando Operativo da Provincia do
tr4aputo que este 6196o recebeu ai-
guns mi lhares de contos para o  apoio
aos cidadios evacuados Cas cidades.
O montante dever6 ser distr ibuido
pelos distritos para fazer face As ne-
cessidades dos evacuados, segundo
recomendae6es da Directiva Minis-
terial.

Nas respostas pontuais que marca-
ram a alocugdo dos oradores, desta-
camos:

O CriaQdo da Sala de Operag6es
do Tribunal Popular Provincial do

grn grupe 4s mullteres, vindo
do Maputo, regandp uma pLan'

tagdo de honticolas

Maputo para controlo dos iulgamen-
tos nos distr i tos.

o Distr ibuiQao de impr€ssos, tr ls;
pas estat ist icos e gui6es Para uma
maior  e f  icdc ia  da funcdo do j0r i  e
maior  ooerat iv idade dos t r ibunais  fun '
c ionar tdo nas d is t r i tos .

O Definiqao das 6reas de recur'
sc -- se um arguido 6 iulgado e sen-
tenc iado num determinado d is t r i to  e
ndo estiver de accrdo com a Pena'
deve-lhe ser faci l i tado o recurso
preenchendo um lormul6rio que serA
endereqado ds instancias iuridicas
daquele local.

Recomendando maior observAncia
das normas para preseruar o respeito
pelos direitos do cidaddo e da aplica-
aeo da Lei, o Major - General Jose
Moiane apelou b sensibi l idade e coo'
r6ncia dos membros do Comando Pro-
vincial Operativo na apreciag6o dos
casos a atender pelos responsAveis
dos distr i tos.

Aquele quadro suPerlor do Part ido
Frel imo instruiu os presentes e ela-
boraQio de um Plano de necessida-
des que, na.,global idads, deve sinte-
tizar as ac96es imediatas a realizar
para o sucesso da "Opera96o Pro'
duq6o".
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Evaamclos da Cidade cle
ogricolas 7'117g iort,as rurais

fulapttto, test,do jd a
da .sul de Pais, cotno

produfir em carnp7s
a inngen't, doarmenl.a
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