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Puniros desvios
Enquant6 a rOpereqio
Produqilor ganha cada vez
mais uma forma mais a6ria e disciplinafo"
or impro
dutivos detectados na fase compulaiva corneqaram id
a aer evacuados para os locaie onde ser6o afectados
ern tarefas produtivoe.
Entretanto, uma s6rie- de erros est6o a Ber comeque 8e aproveitam
lidos por individuos
da situagio
pare satisfaeer a sua sede de vinganqa. Brigadas n6veis do Tribunal
de Recurso eatf,o e trabalhar
€ ecgea
oportunictes
vio peger peloe eeua sinec.

Tarto

dc Nrrdro
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Logo nos primeiros dias da fase
flq eOperaqSe Producompulsiva
q6o>, os Centros de EvacuagSo do
Xipamanine e da Machava, para
respectiva'
homens
mulheres,
"
uma grande en'
mente, registaram
de pessoas provenientes
chente
dos Postos de Verificagdo existenles nos diversos bairros da capital.
A confusSe era grande. Entre os
qus aguardavam a evacuaq6o para
haviam os que
zonas produtivas.
s6 entSo se apercebiam da seriedade da operagSo. Os -improduti\/os que n6o se inscreveram voluntariamente
f ass do
na primeira
processo. sentiam-se arrependidos
por ndo o terem feito. Em convcrsa com a nossa reportagem. Antd
nio Fernando, um dos abrangidos
diria com um certo ar preocupado:
levei a coisa muito a s6rio.
"Ndo
Andei
a brincar
g desleixei-me.
Bom. agora tenho de ir para onde
nem sequer sei o qu" vou fazerr.
Entretanto,
outrg oportunidade
foi dada aos abrangidos pels rOpel6

O Fotol dc Drntlo Gulmrfcl

ur||

dr|

brlSrdrs

m6vels do Tdbrail
cvrctrrgeo para

ragSo Produgdor. Aqueles que quisessem, mesmo os detectados na
poderiam ainda
fase compulsiva,
inscrever-se nos centros de evacuagds para onde foram encaminhados, escolhendo o local para onde gostariam de ir trabalhar e o
tipo de profissSo.
Quando isso foi anunciado' em
muito5 rostos surgiu uma nova es'
peranga. E, repardmos que para
grande parte dos verdadeiros im'
produtivos, essa oportunidadu foi
um allvio.
No entanto. n6s faltaram
Pre'

de Recuno. que tnbdhrren
rnellstr
crso por cnso

no6 cenlro$ -de

IEMPo -2rt|/83

Mesmo plre os lmprodullvos dctectrdos nr lese compulslve dt
operag5o,dcu.sc a oportunldade dc eseolhcr o toeal e o tlpo
.te trabelhD que gostarlam de dcscnvolver.Para a maior partr
lsso fol uma alegrla
guigosos que tudo tentaran: para
(escapar>. alegandg un'la serie de
situaqSes, conro por exenrplo: <Eu
n56 trabalho num lugar fixo. Vou

Oe chefes de qurrtelrlo gttc aeusrrlm Iniustrmente de pro*tltulas mulher('s como ss quc sc v€r'm nn foto, foram detldos
para rcspond('r lrlos seus ctlmes

fazendo biscates s tenh6 famili:r
para sustentar)).
Algrrns desses casos foram analisado5 e foi necessiirio explicar

qrrc o objectivs da operagSo 6 colocar as pessoa5 ern tarefas produtivas fixas, e eue nds estavam ali
como prisioneiros de ninguCm.

FINO'' PARAQTIEM?
"PEIYTE
A orientaqio est6 muito clara. sobre a ne.
cessidade de limpar as cidadcs de parasitas quc
ou sobrccarregam os outros, ou utilizam formas
ilicitas de garantir o seu sustento.
Entre os improdutivos,
ha os que cheganr a
viver em melhores condiqdes do que aquelcs
que se (esfolam> dia e noite. Esses, os vcrdadeiros marginais, candongueiros, ladr6es, charlaties, etc., comJ diria algudm ccm qucm conversdmos, que ainda andam por ai. Alguns ate
bem docurnentados . tudo.
Ningudm lhes toca? O (pente fino> - forDa como popularmente 6 tratada a <operaqSo
produgeo> ainda vai passar pelos (cabclos
sujos e despenteados>. Mas quem deve. de facto, denunciar esses parasitas da sociedade. seo
aqu'eles com qucm eles vivem.
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E dificil, para quem neo conheqa um bairro, sabcr quem de facto vivo honestamente. Os
chefes dc quartcirio, tGm um papel importante
nestc processo, muito cmbora alguns nio estejam
a agir corrcctarncnte. talvcz porque, como nos
diria a scnhora Arlinda Cabral, sio os candongueiros que lhcs fornecem comida.
Todavia, as estruturas competentes est6p jti
alertadas para os diversos cas(rs de irregularidade. E i6 estSo a agir ns sentitl'c de neutralizar
os Scus autores, que devem ser l)unidos Para nio
do processo
tirarem o verdadeiro sentido
em curso.
Porquc, o <pente fino> 6 para quem ndo
Produz e ni6 para qucm apenas nao gostamos
de ter ao nosso lado por raz6es Pessoais,
^r

O que descrevemos anteriormen.
te passou-se mais com individuos
de s€xs massulino. Porque com at
mulhere5 a situagdo 6 mais delicada g exige uma andlise mais profunda dos diversos casos que seo
apresentados. Desde aquelas Cqe de
fact6 nada fazem de produtivo\que
justifique o seu sustento, )s que
foram encaminhadas para os cen.
tros ds evacuagds porque foram
vitimas de acusagOes falsas.
Temos, por exemplo, o caso de
Filomens Fernando, m6e de cinco
filhos. e quq vive maritalmente
com o respectivo pai das crianqas.
Ela 6 preta e seu marids 6 branco.
Por ess6 raztro, o chefe do quarteirSo do seu local de resid€ncia
acusou-a de prostituta. Uma atitude de racismo, sem drivida.
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Nesta operaqSs houve, como dis6emos muitas mulheres que foram
vitimas de actuagSo incorrecta por
parte de milicianos e chefes de
quarteirSo.

Sccreter$

As estruturas
alertadas

do Trebrlho

competentes foram

para o facto. O Ministro

do Interior,
mando

Estrdo

Tenente-General

Guebuza

deslocou-se

ram-se ao local para proceder a um
trabalho mais profundo. Um dos
componentes de uma dessas brigadas diria i nossa reportagem.
nHd aqui casos que n5o se podem

nulheres.

t8

dos lmprodutlvos

ao

de EvacuagSg dq Machava,
onde constatou, em diSlog6 com as

parar
Houve clsos (!c p€ssols quc fonnl
aos centros dr. evacuaqlo, possulndo car.
t5o d0 trabalho. Foram soltas

es flchrs

Ar-

Centrs

ceram

verlflcrndo

vdrios casos que mereponderaqfio. Armando Gue-

buza ordenou a soltura imediata
de senhoras em estado de gravidez.
N6 dia seguinte, brigadas m6veis
do Tribunal
de Recurso desloca-

admitir. E temos de estudar as coisas de'forma a se aplicar justiga
e ndo desviar o verdadeiro sentido
s objectivos da operaqSe em curso>.
que assistissePermitiram-nos
mos a um julgamento.
Um novo
julgamento,

assim podemos dizer.
porque a rd Carolina Tovele jd ti.
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nha sido condenada pelo tribunal
do post6 de verificagSo de seu local du residdncia, por atraso no
pagamento de rendas da casa onde
vive. Mas o juiz da brigada de Tri-.
bunal de Recurso explicou-lhe:
6 este o objectivo da <Ope,
"Ndo
TEMpO-2417/83

raqds Produgdo>. O seu caso deve
para as estrutu-

ser encaminhado
ras da APIE
-lo>.

que deverS6 analisi-

Por causa deste tipo de situa'
g6es, cuja origem €, na maior parte dos casos, devido a atitude, de

vinganga

por parte ds certos respons6veis de locais de resid€ncia.
foram detido5 v6rios chefes de
quarteirSo que terds de responder
pelos seus actos perante a justiqa.
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