Nottcias(Maputo),4 de Agostode r9B3
"OperagSoProdugdo"na habitagdo

Compreens5o
dosrnoradores
facilitao trabalho
Necessdria
maior uniformizagdo
de crit6riosna verificagSo
PorAbel Faife

, Couna exlensEo da uOperag6oProdugf,or na habitagio a
novos balrros, eetd a ganhar'uma implantagEocada vez maior
a verlllcag8oda ulillzag6odae casas do Eslado, medida polftico-educellvague se insere na vdlorlzaglo de uma das conquistas

Revolug6o.Ahda nqg !99 !_ggqsrl'el,
fundamontaisda nossa-ouoticar
global deCleg
por dlflculdades vdrlas, publicar o balango
ualanco-orcnal
de$eg dolr
Ooli
destaaca6o,mas a verdade6 que ela
dias do desenvolvlmento
esl6 i6 a gariharum certo cresclmentogualitatlvodo ponto de
vista da sua organlzagaoe realizagaopr6tica, traduzidopor
popular.
um maior envofvimento
A nossa Reportagem acomPanhou
Um. dos e$pectos positivos a salien,
postgriormente num outro bloco com
ter nesta ec96o e a forma organizada
o n.n 3530 da Avenida 24 de Julho
como es brigadas cje verifica06oacd visita para verificag6o no 1.o andar
tu<.ni iunto' do.s moradores, devidamentecredenciadase dirigindo-se-ihes erquerdo, habitado por Abdul Jabar
d e l o r m a c o r t $ s e d e l i c a d aa o s o l i c r $ultano, com um agregado de seis
tarern os dccumentos de arrenda0assoas.
rnenlo e a sua identilicaqdopessoat.
Apqlg$gn1q{e _ es locat6rios !reparavam-se ia para dormir quando
O facto de a r;omposiQdo
das bngadas integrar ForQas de Defesa e
a visita locou a campainha.Aberta a
porta o chefe do subgrupo cumpriSeguranga.tunQiondrioscla APIE, eleim€ntosda* estruturasJa OMM e da
mentou corlesmente, desculpando-se
pelo adiantado da hora, apos o que
OJM bem como chefes de qudneir6cs ,)u das ComissOesde Moradgse identificou com o .crdChat" e
les contribu: igualmentepara incutir
explicou o rbiectivo da visita. Amamaior confianQae sossegoaos mdra.
velmente,o dono da casa convidou
dores. Dai o bom acolhimento e,re
o grupo de verificacdoa entrar para.
de um' mgdo qeral tem tido nas ,l:;;"
a sala. onde o instaloucomodamente
tas As cisaS:
€m sofas. 'r6pida
Depois de
troca.de palavras
BRIGADISTASFROilUNCTAH.SE
com a esposd dirigiu-se a uma'ilhveta,
No Bairro do Alto Ma6, iunto i
de onde retirou uma pasta em cujo
igtq do 4.o Congresso, urn dos quarinterioreslavampresos por um .cliF'
teir6ec escolhidos para o infcio desta
todos os documentos da casa. Enacgfro na .0ltima segunda-fein,
regisquanto isso, mulher e fifhos lrouxetlnos.. depoimentos de alguns ios
ram de imediato os seus documentos
membros da t.' Brigada de Verificapessoais qde depositaram sobre a
9ao. A irr}pressaogBral foi a de que
mesa ao mesmo tempo que davam
howe uma excelente cotaboraeio
as boas-noitesa todo o grupo. Depois
por parte ds todos os moradorel
foi so o preenchimentodos mapas
abordados,como o testemunhamduas
de verificagSoe a visita a todas as -'ilepenAEncias
declarag6es que aqui reproduzimos:
Oo imOrret'fuOo co*
ilo
ncu
subgrupo
tudo deconeu
I
visivel compreensio e boa vontade.
rallrlabrhmenla. Veilficdmos setc ca.
ris r todos os inquilinoS nostraram
STTUAqOESDETECTADAS
boe. colaboragio, a'tguns at6, apesardr. tmp?svigto dcsle trabalho, linham
Das situac6es constatadas pelas
fi a sua documentaCto devidanrenla
brigadasno primeiro dia.de verificaorgenlzrdr c preparada para nos
qdo, tivemos conhecimentode v6rios,
TaCtDCr* eStdSpalavras Sdo de Dl_
casos de aus0ncia dos locaterios.Os
mingos Muchanga,que chefiou o Subchefes dos respectivosagregadosfo-Erupo n.o 2 da 1." Brigada.
ram notificados a apresentarem-seno
Por
seu
turno,
David Joao, chefe
.
dia seguinte nos Postos de Verifica' qeo
{o Subg.rupo n.u 3 da mesrna brigadas soas rorias.
da, tamb6m salientou a boa cdtaNo Bairro da Malhangalene,onde
boragdo doe moradoros nea qualro
actuou a 5.'' Brigada de Verificagdo,
ofsas gue at6 ent5o .inha visitado
o 1.o Subgrupo detectou no nP 1228,
no - primeiro bloco, adiantando gue
4.o andar, "flat" 7 da Avenida Magui.
r tnica difieuldade com quG dtpara.
guane, uma senhora sem qualquer
rne tol a da talta de ifuminaSib na
que disse
documentode identificaq6o,
egcada principal. N6o detectlmoo ne.
chamar-se lsaura Ernesto Zunguze e
nhuma--siluagio irrogular, so houve
ser hospededessa casa. Peranteesta
Ufi'la rrflSlu Ohd€ OS moradores egla.
trtuaqSo(nem Bl, nem Cartdo de Flevrm ,rulcntea, ontio deiximor noti.
s i d e n t en
, e m n l e s r n og u i a d e m a r c h a ) ,
fictgls
pare $
aprescntarem no
Posto dc Verfficagio, amanhe.

foi conduzida ao Comando da PMM,
para maiE cuidadoso estudo do problema.
Chefes das brigadas e dos subgrupos declareram-nos qua uma das
situaqOesgeneralizadas€ a de redes
rnosquiteiras rasgadas ou mesmo to.
talmente desfeitas pelo uso. Abordados todos os moradores com esta
situaedo respondem que nlo hi radcl
no mercado, est6o prontos a subsiitui-las desde que hAja spoio na sua
aguisidlo.
Outra situagdo igualmente comum
i grande parte dos moradores 6 a
de vidros partidos nas janelas dos
pr6dios situados na Avenida 24 de
Julho, defronte dos Caminhos de Ferro. Aqui tamb6m os moradores dizem
que deVido ir posigio dos im6veis
ndo 6 fdcil manter os vidros por
causa da acQio dos ventos.
Tal como a a0terior situaQflo.lam'

I-#

b6m a dos vidros !sr{ pbde I con.
sideragio superior,tanto mais qu€
€stes igualmenten6o existem no
mercado.
t

DISPARIDADEDE CRITTRIOS
um aspecto, Pol6tfi, que dc aoordo
com as nos$as constatagoesdeve ser
ponderado 6 o da nccsssidade de
uniformizagdodos crit6rios e m6todos
de actuagdo dos prdprioe subgrupos
dentro das brigadas.
E certo gu€ num total do 50 subgrupoo foram dpenas dois os casos
aparentemente an6malos gue presencidmosc que so tratAva ainda do
primeiro dia da operaQeo.No entanto, iulgamos constituirem uma expe
ri6ncia negativa, cujo conhecimento
pode ser ritil para a melhoria do
trabalho.
No pr6dio n.o 3530, um rubgrupo
visitou a "flat. 7 do 1.o andar, habitado pela familia de Jayantilel Jamnadas. A casa foi a melhor do todo
o bloco em asseio e arrumagAo,com
o ch6o totalmente envernizadoe paredes pintadas de novo. Eis que, ao
abrir um quarto o chefe do subgrupo
de verificagdo depara com algumas
guantldados de feijdo, especiarias
orientais,cnlatadoe,pr6prios doe que
p vendem nas cooporrtlvaE, frascos
& molho de tomato (uns cinco ou
seis), tr6s garrafas de vinho e duab
dc "Gin', uma caixa contcndo 10 a
12 pacotes grendes de ch6
gop, malas com roupa velha e"Licunlivros.
Muito compenetrado do seu papel,
o chefe do subgrupo aponta para os
oblectos e dir que aquilo 6 uma ile.
galidade, porquanto, contrarirmcnto
ro contrato, o locetirio trangformou
e casa cm armaz6m. Os moradoroE.
dcnitos, argumentaramquc s6 trata
de E6neros para consumo pr6prio,
rdquiridos na cooperativa, i excep.
96o do ch6.
lndilerentc a estas explicag6es, o
chefe do subgrupo lavrou um auto
que dlu ao inquilino para aseinar, a
flm db rom6t&lo ao tribunal para iulgamonto, por dtransformaf a clsa de
habita9flo "em annaz6mr!
No mosmo pr6dio, mac Ii no 2.o
andar, "llal 2r, uma Outra Subbri.
gada encontrou uma genhort, cujo
marido 8e oncontra , detido. Na casa
(de quatro quartos), viv6m mais nove
pocso8$ que s6o lrabalhadoree do
bar que o marido explora, conlorme
testemunharamos Cart6e$ de Traba.
lho das nove pessoas. A iocatAria
agonas exibiu o riltimo recibo da
rcnda, alegando quo quem sabc do
contnto 6 o marido detido. No total,
vivgm na casa 12 pegsoas. Mas a
situaglo dosta senhora foi considerrda regularl

