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"Opera€o Produgdo" na habitagSo

Malhangalene ou o gigantismo da confusdo
por Abel Faife (texto) e C6sar Bila (foto)

O Balrro da Mafhangalene 6 um doe que escondem o malor nfmero, de casos de lrregula.
rldades na utiilzagfio dae basas do Estado, segundo constalou a nossa Reportagem ao acompa.
nhar o trabaho das brlgadas de verlflcagio que nele actuaram na nolte de quart*felra, abrangendo
tanb6m as {reas de Polana.Bn, Polana aprr, Cenfiaf aCr - Balrro do Jardlm" Em todas estas
zonso'foram reglstadas pequenas anomallas, aqul e all, por parte dos ocupanles das casas, mas
Malhangalene fol aguela que apresentou maior densidade de destruigio de habitagio, md conser-
vaglo e falta da mals efemenlar hlglene, a par de infimeras situagdes de ocupagSo ilegal e divi-
drg de rendas.

Psrticipqgdo populqr
A ropcrcgio Prottuglo nr hrbllrgio nlo 6 apenat una mort rc96o

pdlelrl de cortrolo drl prrcdcr, irnefre e portbr. Ela viea sobretudo
o controlo polillco dac ddedor, nt p€rrpocllva de rrbcrmol quem nelat
vlrt. Por iseo, tlm de harnr uma rnpla Fardclpagio populrr na denfncia

, dt .fturgdrf in6mrlm condittdt om ctda G!!t, 6 parllr de cada
o"TfJl-li6m 

dr tnvcctsreio poltctat que revlrre o trebatho das bri.
gndm dc-nrlficrglo, Pira atlngt or ltut obieclivol tornase funda,
nnnl.l qur crb tratrllm-Eia comFffia.ro-oo-rh 

-6-pl-iltctFaglo popular.
lJo erplrilo prlrf6llco, 6 do inteler'e de cada cidadio contribuir para
r dc{cn dt cidedc conlrl or blndldor nio rrmadot (candongueiros,
rgrnrbercrdofot, nllcrdorcr c oulrorl e oulrar clluag6er an6malrs.

A drn{nclr dc quritqtnr c!8o3 crtranhoe verllicados nos balrros
podc rcr irlte rtrrv6o dot 619&or de Inlormeglo, ou iunlo do rector
p0bllco do Cormndo Opcrrtlvo dl Cidrdc, nr Srla de Operrg6cc sltuadr
no Prlicio do Concclho Executlvo, palcoaltnonlc, por cocrlto ou atrryds
do3 lclcloncs 22001 c 27575. Em todoe os ca!o3 esl6 garantlda a con.
titloncirlidadc das inlormaq6es presladas.

falta de hlgicne 6 totel, Tiyemos um
easo de um ocupente ilegal, no n.o 17
do 2,o andar, Rua de Set0bal, onde
Feliciano J. Nhacuonga ocupa a casa
com contrato de uma p€3soa que h6
multo $e encontra na Afrlca do Sul,
n6o conslando, por6m, no 3eu agre-
gado. Foi.lha passada uma notlflca-
e6o para reoponder em Trlbunal -
disse-nos Alice Fernando Notigo, che
fe da Sub,brigada n.o 10.

Manuel Jo6o Manhiga, chefe da
Sub-brigada o.o 9, visitou 19 casas,

- -al€m-6 um- inqtn'tino- ausenter€€un--
do nos declarou 6 tamb6m lastimiivel
a situag6o constatada, porquanto do
total das habitag6es verificadas ape-
nas duas estavam em boas condig6es'
de conservaQio. Sdo as casas de Ma,
nuel Sebastido Chiconhe, residente no
n.o 19, 2.o andar da Rua de Set0bal
e de Xavier Domingos Macucule, no
n.o 10 da Rua Portalegre, .R/C. As
restantes 17 casas apresentam m6
conservaqSo, falta de higiene, redes,

Dc cntre as cirtco Brigadas de Veri.
flcagEo que diariament€ operam em
vdrios pontos da cidade capital, d€s'
dobrtde! orn 50 subgrupos, integran-
do ntembros das Forgas de Oefesa
e Seguranga, funcionArios da APIE e
de Jucti0e, mcmbros <ta oMM e oJM'
Ghcfee de Qutrteir6es e das Comis'
s6cs de Moradorss, a 5.' Brigada des'
tacada quarta-fcira para o Bairro da
Malhangalene foi aquela gue teve
maior percentagem de inquifinos au'
sentes ri in0rneras dificuldades mes-
rno na apreciaqdo dos casos que se
depararam aos 10 subgruPos,

€'.opinl io quase general ieada entre
os manbros desta brigada que o Bair-
ro dl Malhangaleno, o maior da zona
urbana, 6 um (mundo dO Confuseo",
quG encelFqtodo o tipo de situagoes,
desdc as peQqenas irregularidades de
dsvedoroe dc $0s a quatro rendSs a
catog' conskferados crimes, tais como
destruigeo de louga sanit6ria, "Par'
euftn, transformedo em lareira ou
indlviduos que n6o pagarn rendas h6
anot, plrsando por aqueles que habi-
tem casls com contratog dF outras
pcStoes.

cAsos colfcnETos
:- A mhhr 8ub'hlgrde vi3ilou 2'l

clts, rpanii potquG drParou Gom
d0la caao'3 de ingullinoi tutenle!. Dc
umrfiodo Eenl o Ptnolame 6 drlo
hdor, nr totrfldado as cttas erllo
nullo drnlficrd$, elguma! mesmo
dtrtruldrr, hl nf con$rvrclo e .



vidros, fechadurasi e outras coisas
partidas.

- Tambdm tiver*Os um cago de um
ocupante llegal. Tr{ta.se de Casimlro
Fernando Matsinhe; no n.o 1g da Rua
de Sel0bal, R/C, que habita uma casa
cufo conlratc esl{ am nome do primo
que se enconlra a iesidir em lllagude.
Ele reconhece que fol um erro n6o
ler comunlcado o' faclo e APIE -
adianta Manuel Joao ManhiQa.
' - A minha Subbrigada vlsilo 2l
casas, das quais tlyemos oito casos
de inqullinos aueantcs. Das 13 quc
vtriflcdmor a situagio geral 6 m6 e
livemos um caso de ocupagEo llegal,
no n,o I do Largo da Estremadura,
n/C, onde Anl6nlo Ndobe vlv6 comi
um conlralo em nom. de oulr6m.
Tamb6m llYemos um caso de dlvlda
de rendae, na pe$oa de Jullio Uarse
llarlve, no n.o 11 do Largo da Estre.

. madura, R/C. Erle hdivfduo n6o paga
rendas desde Fevcrelro de 1981, n
rr+c+-dr*f000r0$, lilT por m6s -
disse-nos Manuel Uache, chefe da
Subbrigada n.o 7.

Al6m destes, ha in0meros . outros
'casos mais complicados, como por
iexemplo, o de um casal que foi entre-
gue ao Comando da PPM pelo chefe
da Brigada n.o 10. O homem estivera
idetido durante oito meses, ela ficara
a instalar em casa uma outra pessoa
que nunca pagara rendas e dePois
abandonou a casa deixando 16 essa

iAs casas estdo muito danifi;
cadas, o lalta 4p lligiene i to.
,talt, * disse.nos Alice Fernan.
do Notigo; chefe da sub.briga.
da n.o 10, da 5.' Brigala ent

actua€do na Malhongalene

outra pessoa. Quando o marido eai
oncontra em sua casa um desconhe-
cido e depois s€gurs€ uma hist6ria
muito confusa, mag as rendas conti-
nuam por pagar,

INOUILINOS AUSET{TES

Um aspecto que ressalta ap6s estes
quatro dias de execugdo pr6tica da
.Operagdo Produqio" na hebitagdo 6
que o tactor surpresa de que esta se
reveste de um quarteirao para o outro
em determinado bairro e, de tacto,
importante para impedir eventuais
fugas de inqui l inos interessados em
furtar se a verificagio policial das
suas casas. No entanto, tem tambdm
o reverso da medalha, porquanto n6o
estando os moradores prevenkjos da
vinda:das Brigadas de Verif icaqio n6o
slo obrigados a permanocer 6m casa.

E por isso gue na primeira hora e
meio do comego da verificagdo €m
cada dia as sub-brigadas s6 encon-
tram nas residGncias visadas crianqas
ou simplesmente empregados domds-
ticos, porque ou os responsSveis do
agregado estio ainda a caminho de
casa, fazendo calmamente a sua roti-
na di6ria de passarem pelo bazar, ou
encontram-se na bicha do p6o ou da
cooperativa. Resultado: os sub-grupos
de verificagdo sdo obrigados a passa-
rem in0meros avisos notificando essgs9 cusas, 6[gu,re.s na c:[dade



e n6o qrmg.zem
-rr diz o Tribunsl

Foi lllbado o nortdor Jeyntilal Jamnadas, locat6rlo do n.t 39t0, {.t
rndar, cflab 7 dr Awnlda 24 de Julho, qua 3ogundt.felr! rrililmr havh
rldo Intlmado a respondcr cm trlbunal pelo Subgrupo nJ 4 dr Vcrlflcr.
eio, rob a acung6o de hner tranrfonntdo um qurrlo dr cara, dcdh
nada I habitagio, em armar6m, cegundo o pr6pdo dlrse ontcm i nouc
Reportage'm,

O Trlbunrl Popuhr do Balrro do Alto [fr6, que drcldlu eclr quc$io,
considerou a acungio rld'rculr c drcr ao inqullino da APIE qu. cono
qualquer pessor tem o dlrelto de posculr uma derpensa para angetdrr
g6neror e outlof plodutoe do ru congrmo.

Aoerca deela questio, rocordanor que um rerponeiwl do Commdo
Central Operatlvo dise recentcnlnt que n! rn{llre Cclbr arrmlor 6
lmportant€ t€r.se bom senlo parr !c drt'ingulr aqnf!3 cd$s normrlr
que constiluem or bens dar perooaf ou rio produtot ptrr rou cortru-
mo, alnda qug por v€znr'po3srm plreor? excecrlvrl, daqucltr outnt
que i6 s6o de orlgem c finalldade obrcurat - fruto de roubo ou &rtl-
nadas a negociantor.

inquilinos a comparocorem no dia
seguinte no Tribunal do Posto de Veri-
ficagdo da zona, a fim de lhes ser
comunicado o perfodo 6m que a sub-
,brigada serd enviada A sua casa.

Como exemplo ilustrativo desta si-
tuag6o, as duas sub-brigadas quo ac-
tuaram quarta-feira dftima na Avenida
Salvador Allende, num pr6dfo de oito
andar€s, com 16 familias, apenas en-
contraram de imediato tr6s inquilinos.
Foram passando notificag6ee e me-
dida que iam sublndo, mas no rggres-
so deparavam fd com 8s famtlias l
sua espera nas portas, solioltando a
verificagdo e consgquonte anulag6o
da notificagdo,

Esta questAo da prolileragio de
notiticag6es tsm outro inconvenignte.
E que no dia seguinte acaba por de-
sencadear o congestionamQnto do
Posto de Verificagio, que para esta
situagEo de ausOncia dos inquilinos
na deslocagEo das sutsbrigadas deve-
ria servir para atender um ou outro
caso e nio uma avalancha de pes-
soas.

ouTRos cA308

Hd tamb6m casor quo nor chcgam

diaridmente eo conhecimento, de rub-
-brigadas de verilicaqfio quc astariam
a instar os inquil inos da proveniOncia
de gdneros encontrados nas deopen-
sas ou a mandar abrir gavetas, malas
e armdrioe de m6veis que nada t6m
a v6r com o patrim6nio imobili6rio.

Aqui h6 duas situagOes. Se hd sus-
peitas ou den0ncia do quo se esta
em pres€nga de um caso de agam-
barcamento ou de candonga de g6ne-
ro$ ou outroo produtos e licito guo se
indague da origem des$cs produtos
e ss investigue exaustiva e pollciat-
m€nte a situagao. Mas n6o d o caso
de 10 a 20 qullos de arroz, dc a$U.
car, meia d0zla de garrafas de 6lco,
€tc.

Do outro modo, 30 a pestol potcui
o sou abastecimento normal do m6s
ou guantidades um pouco maiores,
provenientes de sobras de meges ante-
riores, ou me6mo se de qualquer for-
ma adquiriu um ou outro pfoduto raro
comprovadamente destinado ao seu
consumo - o seja capaz do indicar
a lonte - a sub-brigada n6o tem ntda
que andar a vescufhar armdrios, gave-
tas € malas. Limita a sua acaEo aos
armdriog ou guarda-fatos incruStados
nas paredes do im6vel,


