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Evsdidos reconduz,r

Cinco individuos que se tinham evadido do Centro de Eva.
cuagSo, alegando que gslavam dispensados para tratamentos de
doengas nos diversos postos de Safide sem nenhuma documen-
tag6o parir comprovar a$ suas declarag6es, foram de novo deti-
dos e reconduzidos iquele cenlro, de onde foram imediatamente
evacuados da cidade. Esta informagSo foi sexra.feira revelada
i nossa Reportagem por Ferrlandee Joung Ton, chefe de
Operag6es di Brigada em. servig\no posto te veiiticagio da
MalOla .,Q,r. \.

Os fugitivos foram novamonte de- tim de se apurar a verdadeira situa-
nunciados pelos resprectivos cheles qao de cada urn, Em afgumas casas,
de quarteirdo que se sentiram indig- foram descobertos irnprodutivos que
nados perante i)  soU reaparecimento, foram convidados a abancJonar a ci-
depois ,Je sentenciados a evactnqSo dade. a f  im de serem. integrados em
pelo ' '  t : r r r ra l  do ba i r ro .  tare fag produt ivas.

;) .r()ssa tonre revetou.nos igual. , ,^^9::: :  i^" 
avigarice) como f alst-

tTr.- i , , , , ,  i l i l€ OUiro5 CaSoS OeSta iatU- l lcad0res de document6S part iCUlar-
r i .r? , :0o ja clc conheclmento Oa bri- mente. no 9u9 diz respeito aos car'
f l4,,a €nr exercicio rraquele bairro cia lges 

dl trabalho e de Residente, s6o
Cicjarie cJe l laputo. clecorrencJo ^: os mals detectados f la zona de j tr
inves'l'!iaqoes para o apurarr'rento o, 1':91-ae9 

dac,yela brigada ao longo
verdacjb. desta segunda iase da operageo.

Por outro lado, alguns chefes de ,outro grupo que tern causado
quarteir io e responsiveis do Grupo preocupag6es a brigada, e consti-
Dinamizador desempregados. que a tuido poi curandeir.os-que, apesar cle
princfpio esconderam 3 sua verdadel. j6 ter sido definido a' sua si iuagio
ra sltuaeSo. foram igualmente deti-  como desempregados, ainda conti
dos e evacuados da cidade. nuarn a afluir aos postos ,a reclamar

Se$undo referiu o. nosso lnterlo. o cartfio Oe tiiOaitro ou o ,*rorfn".
qytor.,  .a. .roperagao produqfror inci- cimento do trabatho que eles desen.
ci iu inicialmente nas resiclencias clos volvem.
proor ios  componentes das br ig363s.  a  In lormaqdes ob i idas , lunto  cJaguele

o

so Centro de Evqcuogdo
posto revefrm que a zona da Maiola
e aquela que maiores indices de viga-
r ices tem reg is tado,  um numerO s ign i -
ficativg de desempregados em coni-
vencia' com proprietr ir ios de alguns
esiabelecimento conseguiram tei o
cartao de trabalho.

Sobre este assunto, o nosso inter-
locutor disse-nos que todos os indi_
viduos suspaitos, m€smo devidamen,
te documentados como acontece com

1 alguns, sdo encaminhados para a
rnagem que se encarrega de avert-
guar a situaqSo.

Caso haja ptsta - af irmgu -- o
acusaclo 6 entreguej a um agente da
PIC que se encarrega de investigar
o prob lema e poster iormente o  pro-
b lema e encarn inhado para o  tp ibu.
na l .

A nossa fonie observou no entan.
to que indivfduos nestais condic0es
alem de desempregados sdo.tambtim
cons iderados cr iminosos,  

-sendo 
por-

tanto a  pena a apf icar  pe le  t r ibunar
i6 de outra natureza.

No coniunto dos falsi f icadores dos
documentos, f iguram ainda afguns
mil i tares. Quando assim acontece. os
individuos sdo detidos e encarnr-
rninhados para as estruturas mrJitarres
que se ocuparn de rqsolver o proble-
ma.


