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I Im irr.stanÍàneo cla vísita qrts Álberto
Mapuírt, rcalii.ou,r se-ttn-feirn, ao Pos,to

A delicadeza e a maturidade políiica, dos represenlanles de
díversos organismos em serviço nos Postos de VeriÍlcação da
capital, Íoram sexta-feira, constaladas no Bairro Comunal Chaman-
culo "C,r durante a visÍta que Alberto Massavanhane, Presldente
do Conselho Executivo da Cidade de Mapulo, eÍecluou àquele
local. Esle mesmo aspecto maniÍesta-se como a questão domi-
mante da aclividade quotidiana de outros Postos de Veriítcaçâo.

No sector de Triage.n aqrle'ê res- Ao dir igir-sê a alguns desemprega-
ponsável, que é ao m€snìo ternpo P,e- dos p?esentes no local. o Presi jente
sidente do Comando Operativo da Ca' do Conselho Executivo. reterru com
pital,  estabeleceu um diáloqo aberto exemplos a necessidade da dtstnbui-
com, os cidadâos luÊ, n? aitura ção racional de tareÍas na actual laso
aguardavam a apreclação dos seus da aOperaçãe ProduçãoD. dq morio a
casos. que os desempregados contrlbuam

Atberto Massavanhane toi informa- signiÍ lcat ivamente para e crradica-
do por Carios SiÌva. Dírector da ção da fome do nosso PaÍs.
EQUITEC e de iegado da Just iQa,  que
6 descongeslionamenlo do movimeirto MATURIDADE POLÍï|CA
naquele Posto de Veriticação. deve-se
ao Íuncionamento posit ivs da Triagem. No contacto com o júrl  do ï ' r ibr:-

l lus t randc.  Car los  S i lva,  c i to . r  o  na l  Popular  do Posts  c je  Ver i f ;c rÇão
caso dcs desempregados que dìar : : -  de Chamanculo  nOl .  A lber to  . f r , ïassr -
mente a f luem àquete PV.  Para nra io :  vanhane soube at ravés de José Rodr i -
e f icác ia  r ìa  sua se lecção para os Cen-  g l res Chioco,  Secretár is  cJo Gr i rpo
t ro5 de Evacuação.  6q i te le5 e;e i -nerr t r )s  Dinamizac jor  e  membro da Céiu ia  c to
formam lodas as manhãs. um Jrupo Bairro. que âs èstÍufuras polí l icas cle
destacade de outros cídadãos. base estão a assumir r dirnensão c

Mas.savanhane, prasifistr.ts dr> C.onsel,ho Executfuo da Cidrrde de
de Verilir:o?ão localizado no Bairro Conzunal Chanuarcule <<Cn,

rm t:api'taL

Deticsdezs e mqturidode
dornlnqÍn Gctusçõo dos PV

E constqts Presldente do Conselho Executivo
de âÂoputo '\,{ rc17 l{3

r! r.rpon$bllidrdu quc lher erbcil
nr rOperrção Produçãor.

Reiterando a importãncia decisiva,
conferida aos Secretários de GD's c
Células" e CheÍes de QuarteÌrões
aÍectos em ternpo lnte:ro nos PV
Alberto Massavnnhane. escìarer,eit  al-
gumas iluestões pontúais coiocadês
por Alberto Matavele, Juiz-eteito {o
Tribunal Popular do Baír,o.

A propósiio de lrregularldaies es-
porádlcas denunclada. pelo magistra-
do, o Presidente do Conselho ËxacutÌ'
vo disse que todo o cidadão que inter'
pusôsse rêcurso e fosse lÍbertado. r.ic-
veria apresentar-se no Post6 de Va-
ri Í lcação maís próximo 1o respectivo
local de residência. para gue es qs-
truturas polÍt ieas de base toqrassem
conhecimento da medida.

De acordg com uÍÌ la rêoonte reco-
m e n d a ç ã e  d o  C o m a n d o  O p : r a t i v o
Central.  a decisáo é extensr.ra aos ci-
dadãos munidos de ;autos de so l Íura .
SÍmilarmente, esles eiementor devem
apresentâr o documento ao Posto dc
Ver i í icação.


