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Foi onlem desencadeada na Cidade de Maputo, a verifica'
96o das casas, medida que inserida na <Operagio Produgiol
em curso nas cidades do Pals, se enquadra na valorizagSo da
naclonallzagilo dos pr6dios e casas de rendimento, atrav6s da
detecgso e desaloiamento dos sabotadores e daqueles que u'tili'
zam de,forma irregular as casas

Gom uma, participaCio popular orga-
ni2ada, esta acAeo de grande alcance
politico-educativa serA levada a cabo
de casa em casa, com o objectivo
de verificar e tomar as medidas cor-
respondentes sobre casos de ocupan-
tes ilegais das cesas, devedores de
rendas e dos que destroem o pargue
imobili6rio estatal, uma das mais im-
portantes .conquistas da nossa Revo
tuq6o.

Ontem, no primeiro dia do desen-
cadeamento deste ac96o, um total de
cinco brigadas integrando membros
das Forgas de Defesa e Seguranga,

do Estado.
APfE, OMM, OJM, Justiga, Ghefes de
Quarteirdo e das Comiss6es de Mo-
radores, trabalhou at6 cerca das 23
horas em diversos quarteir6es dos
Bairros Central, Alto Ma6, COOF, Po-
lana e Malhangalene, tendo sido veri-
ficadas algumas centenas de habi-
tag6es.

As cinco brigadas intervenientes"
cada uma das quais fazendo-se trans-
portar num machimbombo, subdivi-
diam-se depois na sua zona de actua-
gao em subgrupos. Ao todo loram for-
mados 50 subgrupos. integrando cada
qual elementos das Forgas de Defesa

e Seguranqa, da OMM e Chefes dr
QuarteirSo, o que ccntr ibui para ins-
pirar maior conl ianga nos moradores
vrsitados,

Ate ao fecho da presente edig6o,
ainda n6o s6 conheiiam os resulta-
dos dei init ivos, em termos globais,
dado que o baiango prolongou-se at6
As primeiras horas da manh6 de hoje.

De sal ientar a boa colaboragdo c
compreensdo dos moradores visi tados"
alguns dos quais - iA por volta dae
22 horas - mesmo saindo da cama,
atenderam de boa forma os subgrupos
visitantes, oferecendo-lhes cadeiras e
colocando-se inteiramente a disposil
q5o para o bom €xito do seu trabalho.

Em pr6xlma edig6o. contamos prF
blicar um trabalho mais desenvolvido
sobre o assunto.
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