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"OperagSo
Produg6o"
na habitagds

Cidadelavaa faceem limpezas
de
ultima hora
Cresceprocurade materiaisde construgSo
Um movimentoinvulgarde limpezase reqara96€s
desde h6 alguns dias
-nroaugqoi>
3stri a_regislar.se
na cidadede Maptlto,devidoao desenvolvimenlo
da "operagao
na ,habitaeio. Em
numerososbairros' os'moradoresempenham-se
em acadesde conseri6,iirpir"''l-'fr0
e6za'e
menlo dos im6veisque habilam,numa medidasa udi-velqge
e$timllar desenroi"li'-pi,
lmporta
quecontribuir5paraa.me|horiaest6tica,.dafacedee
|aiioade...
Uma esp6cie de emulagSo espon- riais realiza:peguenas repara9Oes,
em
tAnea estri a verificar-se na cidade, janefas,. portas, arm6rios, de parede,
principalmente na Area de cimenlo. desobstrug6esde canalizagio e limpeza de vidros e do soalho.
Mesmo em pr6dios e resid€nciasque
desde hd anos nAo eram limpos, os
Estes.trabAlhos intensificaram-seno
passado fim-de-semana,pois i ra,ros
moradores que colectivamente quer
cada um €m sua casa removem lixos, fpram os. bairros cujas estruturas de
base ndo tenham promovido jornadas
limpam'escadariase paredes, por torrna a que quando as brigadas de veri- colectivas rle limpeza, embele?amento
de cqda ediffciQ, iniciativa que . proficagao do estado de utillzdCSoe c9nservaqEo dos habitaqdes chegdrem, porqionou 'grande movimentapio a
encontrem iada inquilino minimAinen. cidade.
-A
princlpal dificutdade 6 a,Oa
te organiz"6p, €ni termos de higiene.
Este aspecto 6 positivo; pois reflecte car€ncia de tintas. Se eslas existissem
'mercado
6,songci€Dciada' maioria dos morado- no
niuitos, dos pr6dlos'e
casas da cidade . seriam repintados,
r6s da necessidade de Gohsoruar,o
pgrque o entusiasmo das pessoas 6
habitaQdoonde vivem
grande, em muitas caqas que temos
Em muitag 6reas e enquadradosnos
vindo a visitar ultimamenle nota-se
respeptivos quarteir6es locatdrios'de
uma grande melhorla na apreclagio
inirmeros ptddios organizaram-se em
pequenos grupos que. procedem I
e higiene -- disse sobie o assunto
Manuel Manhiga rnembro cle unta das
lavagem de paredes e escadas, capibrigadas de verificagEo de casas'no
nagem, re,rnoq6ode teias de aranha,
drenagem de charcos de.6guas estag- processo da. "Operagao Produg6o".
nadas gue constituiam focos de reproOPERAgTO
dug6o de larvas 'e mosquitos, remo€ POLITICO.EDUCATIVA
qEo e incineragio,de lixos e destruiEste movimentode limpeza e repa.
tocas
de,ratos.
96o,de.
ragdo de :componentes dos im6veis,
PROCURA DE MATERIAIS
buscitado pela "Operag6o Produgdo"
n6o 6"mais sen.Eoa confirmagEo de
N6o obstante a car6n0ia dos mateque este processo de verificagao'de
riais de construg6o no mercado, as
casas n6o 6 ap€nas uma acqSo policqsab de .ferragens e de louga sanitiria .t€m vindo a registar uma afludn- cial,'mas sobretudo uma medida eminentemente polltico-educativa.
cia pouco habitual, de .clientes eue
procdram adqlririr dobradiqas, fechaConformefoi'sublinhado i6 por o$sduras, redes, parafusos, encontrando- sidp do Seu langamento,.pretende'se
-se o.s estabelecimentos de reprodu- com esta acQdo educar os inquilinos
de epcod.as.cgsas. dq EstAqq, de. lorma. a
Qqo. d"e-gh?ves:abarrotados
'
:
saberem valorizar a nacionaiizag60
mendas.
Na medida do, possivel, cada urn dos pr6dios..e ca66s de rendimento,
procura prevenir.se e remediando o
conquista';fundamental
da nossa'Flevoque pode face As,car€ncias-'de mete- lug6o, atravOsde uma boa utilizagdo

.da casa onde cada,um
e cbhservagAo
vivo.
Par.a al6m do mero controfo e fiscalizaeio policial das paredss, portas
e janel4s de cada habitapdo,o objectivo,central desta,acgio d o de levar
cada, inquilino a comprsgnder a necessidade da defesa e conservagdo
do. parque imobili6rio estatal contra
os sabotadoresque promovem a sua
destruiqEosist-em-6fica,
contra os bandidos n6o armados qub se acoitam
nas casas conquistadas com o suor
e sangue de muitos moQambiqanos
para praticarern a candonga, o agambarcamentode produtos, assaltos,violaQo-es
e outros crimes, e contra €V€otuais infiftrag6es de: bandidos armados.
E ti dentro desta movimentaQdoque
se pode desenvolver' o espirito da
necassidadede uma participagdopermanente,de ,toda a . populageo;,nadefesa e conseryag6oda nossa habitaqfro, denunciando quaisquer acto$
estranhos detectados pelos moradores
a partir de cada guarteirdo.

