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para assim darem a sua con-
tribuigSo na reconstrugao na-
cional e na edificag6o em Mo-
gambique de uma sociedade
socialista. Esses cidadSos fo-
ram j5 todos enviados pars
tarefas produtivas, quer den-
tro, quer fora da cidade, de
acordo com as suas profis-
s6es (no caso dos que as
tinham) ou a sua escolha.
De uma forma geral, todas
essas pessoas declaram-se
satisfeitas por finalmente tc-
rem podido ter uma ocupag6o
e ser 6teis a sociedade.

Entretanto, findo o Prazo
para as inscrig6es voluntdrias,
muitos improdutivos conti-
nuam na cidade. Na sua gran-
de maioria, trata-sb de mar-
ginais que n6o so voluntaria-
ram na esperanga de que, de
qualquer forma, ir iam escaPar
a operagSo, quer subornando
elementos l igados a ela, quer
falsi f icando documentos, quer
escondendo-se nas casag, quer
mudando constantemente de
uma casa para outra, de um
bairro para outro, para assim
ludibriarem a vigi16ncia das
brigadas de controle.

Deste modo, ao ser inicia-
da a segunda fase da <<OPe-
ragiao ProdugSo>r muitos des.

ses renitentes foram captu-
rados na via p0blica ou por
indicagSo dos responsSveis
dos Grupos Dinamizadores e
moradores em geral. As bri-
gadas que efectuam patrulha-
mento e interpelam os cida-
dSos na via p0bl ica exigindo-
-lhes a apresentag6o dos seus
documentos conseguiram nes-
sa etapa capturar um n0mero
consider6vel de marginais e
rmprodutivos, alguns dos quais
cem cadastro.

A vigi lAncia popular permi-
tiu, por outro lado, que fos-
sem detidos muitos improdu-
t ivos que haviam conseguido
escapar nos primeiros dias
atrav6s da apresentag6o de
documentos fa lsos.  Em mui-
tos casos, os pr6prios vizi-
nhos 6 que denunciaram que
,((este individuo 6 marginal,  n6o
p'ercebemos por que continua
a solta>. E acontecia muitas
'vezes que esses individuos
possuiam todos os documen-
tos sparentemente legais e
em ordem. Uma verifi 'caq6o
'mais cuidada desses documen-
tos, porque a populagSo di-
zia, mostrava e demonstrava
que fulano ou beltrano 6 ha
muito conhecido como mar-

grnal e muitas vezes perigoso
cadastrado, permitiu consta-
tar serem falsificados. Era n6o
s6 o caso do indivfduo quc
possuia documentos forjados
como tamb6m o daquefe que
circulava com documentos rou-
bados a outra pessoa.

Mas, mesmo assim, ,muitos
improdutivos e sobretudo cri-
rpinosos continuaram d solta.

climinosos porque s6o essos,
em primeiro lugar, os que tu-
do fazem para escapar is ma-
lhas da lei. S5o esses que
nunca encararam a hip6tese
de trabalhar honestamente e
vivem do rabalho dos outros.

Ent6o, porque n6o podem 8n-
dar na rua d vontade, escon-
deram-se nas casas, e espe-
ra que ((o vento pasFe)) para
depois prosseguirem livremen-
te as suas ac96es crimino-
sas.

Mas a aOperagSo ProdugSo>
foi tamb6m a habitagSo. Foi
a habitag6o porgue se im-
p6e verificar como 6 que os
ocupantes dos im6veis do Es-
tado, portanto do Povo, os
estSo a conservar. Porque se
imp6e verificar se o cidadSo

que ocupa uma casa do Es-
tado trata com carinho e res-
peito um bem que 6 uma
conquista de todo o nosso Po-
vo. Porque se imp6e verificar
se o ocupante do im6vel n5o
o utiliza para fins conden6veis.

Porque se imp6e verificar se
o inquilino a quem foi dada
casa para viver n6o a trans-
formou em centro de can-
donga. Porque se imp6e veri-
ficar se o bandido que n6o
foi apanhado na rua ndo se
foi esconder na casa que 6
do Povo.

E neste processo todo, a
participagio popular tem sido
uma constante. As Pessoas
apresentam den0ncias de ca-
sos concretos que conhecem
de irregularidade. As pessoas
v5o at6 aos Grupos Dinami-
zadores ou at6 aos Postos
de verificagSo e a[ apresentam
as suas den0ncias, as suas
reservas em relag6o a este
ou aquele morador, e as en-
tidades competentes investi-
gam esses casos. As vezes
constata-se tratar-se de con-
fusSo ou maldade de quem
denuncia, mas isso depois de
tuma investigagSo. lsto 6, n6o
6 o facto de um morador
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A <<OperagSo ProdugSo)) em
Maputo entrou, semana pas-
sada, numa nova etapa da se-
gunda fase (fase coerciva): a
verificagSo das casas. VSrias
brigadai integrando elemeh-
tos das Forgas de Defesa e
Seguranga, funcion5rios da
APIE, elementos das estrutu-
ras da OMM e OJM, bem co-
mo chefes de quarteir6es, tem
estado a efectuar, desde quar-
ta-feira, visitas a resid6ncias
em diversos bairros da capital,
verificando a situag6o, do pon-
to de vista legal, dos respec-
tivos moradores, bem como a
situagSo da conservagSo dos
im6veis.

Esta nova etapa surge de-
pois de, expirado o prazo pa-
ra as inscrig6es voluntSrias
dos desempregados residen-
tes na cidade. se ter iniciado
z fase coerciva, que inclui a
interpelag6o dos cidadSos na
via p0blica para verificag6o
dos seus documentos.

Na fase de inscrig6es vo-
luntSrias, rnuitos foram os ci-
dadSos que se apresentaram
nos respectivos Grupos Dina-
mizadores, declarando-se im-
produtivos e manifestando o
seu desejo de serem integra-
dos em tarefas produtivas,



denunciar um vizinho como
candongueiro que faz com que
esse vizinho seja imediatamen-
te detido. N6o, hd uma inves-
tigaqSo pr6via, para se apurar
os fundamentos das den0n-
cias. E entSo faz-se justiga.

outras vezes, as den0ncias
t6m fundamento e a investi-
gegSo demonstra isso. E en-
t6o faz-se justiga.

Noutros casos, algu6m v€
uma movimentagSo de caixo-
tes ou outros volumes, plena
noite, de uma casa para ou-
tra. Vigilante, alefta imedia-
tamente as estruturas. Des-
cobre-se mais tarde que al-
gu6m tentavo transferir os pro-
dutos de candonga que tinha
em casa para outra casa por
onde as brigadas de verifica-
g5o jd tivessem passado.

E 6 assim que o Povo d6
a sua contribuigSo para o su-
cesso da operag6o. E receben-
do am5vel e correctamentc
as brigadas de inspecASo das
casas que os cidadSos con-
tribuem para o sucesso da
operagSo.

O cerco aperta-se. Com uma
activa participagSo de todos
os cidadSos honestos e cons-
cientes, as nossas cidades fi-
carSo finafmente livres de mar-
ginais, improdutivos e para-
sitas. As cidades do nosso
Pais poderSo assim tornsr-se
aquilo por que todos n6s an-
seamos: limpas, asseadas, ali-
mentadas e livres de parasitas.


