
CiddSos honestos
apoiam OperaqSo ProdugSo

Uma reuniio realizada no riltimo fim-de-sema-
rra em Maputo concluiu que a <Operagflo Produ-
q6orn estava a ser encarada com satisfagf,o pelos
cidadfios honestos.

O 1." Secretirio do Partido Frelimo na capital,
que orientou o encontro efectuado para uma refle-
xio sobre os principios, objectivos e implementa-
gio da operaqio, referiu na ocasiSo que <<os cstl-
dongueiros, Iadr6es, marginais> e outros que levam
a vida de modo obscufo, evidentemente eus ata-
cam a <<Operagflo Produgio>. A necessidade do
reforgo do papel do Partido nesta acqf,o foi igual-
mente realqada.

Os membros das organizagdes de base do'Par-
tido, .das ODMs, Grupos Dinamizadores e outros
elementos envolvidos na operagio, gu€ lotavam,
quase por completo, o sal6o da Escola Secunddria
<<Josina Machel>>, manifestaram bastante interesse

em debater o tero, dado o profundo conhecimento
de factos e opini6es dos moradores dos respectivos
bairros, de quem foram porta-vozes.

Ao iniciar o encontro, o l.' Secretdrio do Par-
tido Frelimo na capital apelou para a franqueza
e objectividade dos participantes, o que se viria
a eonaretizar pela forma como aqueles intervieram.

Unflnimes em sublinhar que da <<Operaq6o

Era noite d,e sdbado para domiftgo. Do riltimo
finn-de-semana. O local: <<boite>> do Complexo Favo,
ali na 6rea das torres da COOP, em Maputo, Pe-
tras 2.15 horas da madrugada, quando ainda se
ouvia muita e forte mrisica e se dangava com o
necessdrio inimo e forga em total <<relax>> a Ope-
rag6o Produg6o deixou de ser uma coisa eue s6
acontecia ki fora, da qual apenas se ouvira falar.

Com uma correcgdo - 6 preciso que se diga,
facto a determinar em n6s, tamb6m, um especial
orgulho - a forga que ali se deslocara apresen-
tou-se ir gerOncia do referido estabelecimento, pe-
dindo para actuar. Foi, tamb6m de imediato e
com correcgio, atendida pela ger6nciar gu€ anun-
ciou o facto aos rnicrofones. E das colunas, que
momentos antes emitiam mrisica a jorros, se ou-
viu a tarefa que ali os levara, pelo que foi pedido
aos presentes para colocarem i disposiq5o os res-
pectivos documentos de identificagio. Para os na-
cionais: B. I., o eartflo de Trabalho e o Cartfio de
Residente. Para os estrangeiros: o DIRE (Do-

Produqio> resultaria mais comida, menos roubos e
assaltos, menos sobrecarga nas infra-estruturas das
cidades e outras, os intsrvenientes apontarann, no
entanto, alguns mdtodos errados qu€r a n6o Berem
corrigidos, poderdo desvirtuar o verdadeiro eenti-
do e alcance desta acqflo.

Sobre o assunto, David Tsamba, membro do
secretariado da Cdlula do Partido na Minena
Central diria que <rusgas em restaurantes t6m
motivado descontentamento das pessoas cuja refei-
96o 6 interrompida para se identificarbm>. O mes.
mo interveniente enfatizou mais adiants que nem
sempre o acompanhamento por parts das estrutu-
ras envolvidas, dos individuos conduzidos aos Pos-
tos de Verificagflo por se encontrarernr algumas
vezes apenas, em situagdes duvidosas, nf,o tem sido
das m.ais correctas.

A este prop6sito, Jorgs Rebelo explicou gu€,
grande parte das bichas que sg formam err frente
a locais que comercializam produtos comestiveis,
resultam da fome eue se faz sentir com certa gra.
vidade na cidade. Assim, aquels membro da direc-
96o do Partido recomendou ao Comando Operativo
da Cidade que revisse a prdtica dg rusgas em tais
Iocais. Quanto i segunda questflo afir,rnou dever
ser preocupagio dos snvolvidoE preservar o res-

curnento de ldentificaqEo para Residentes Estran-
geiros).

Durante a acg6o dentro daquela <<boite>>, pes-
soas houve que pediram a identificagio aos ele-
mentos das Forgas de Defesa e Seguranga que ac-
tuavam. Como direito llus cabe ao cidad,f,.o, foi-
-lhes prontamente satisfeito o pedido, Bo que se
seguiu a apresentaqdo dos respectivos documentos
de identificag6o, por parte dos presentes. Ao todo
e se me nflo falha a mem6ria, apenas quatro pes-
soas ndo dispunham dos respectivos doeumentos;
entre os quais dois estrangeiros. Dessas, tr€s n6o
os tinham ali, por se terem esquecido deles em
casa ou por outros motivos, pelo que se combinou
que amigos ou conhecidos os iriam buscar e os
Ievariam ao Comando da PPM, na Avenida Ho
Chi Min. Tudo estava a correr muito bem, se,m
incidentes de qu,alquer espc6cie, quando um coope-
rante <<torceu o nariz>> pelo facto de, dada a aus6n-
cia do DIRE de sua esposa, o Comandante da forga
ter dito gue a deveria deter. O cooperante ern
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peito pelo cidadflo e eliminar tudq luanto possa
humilhar aqueles que, apanhados em situagEo ir.
regular, at6 podem nem ser desempregados ou
improdutivos.

DBFICIENCIAS NAO TRAVAM PROCESSO

Todos os intervenientes apontaram a falta de
eoordenagio e a desarticulaqio entre as difersntei
estruturas componentes dos Postos de Verificagflo
e entre estes e os Centros dg Evacuag6o, como
uma constante do trabalho nas diferentes zonas.
A soltura de pessoas comprovadamentg desempre-
gadas., marginais, ou cujos casos s6o duvidosos foi
por todos referida, acometendo-se a responsabili.
dade de tais prdticas a deter,minados individuos
infiltrados naquelas estruturas. Para controlar as

quest6o, llue jA estaria um pouco <<tocado>>, atd
ofereceu paneada ao respectivo Comandante. En-
fim ... com a calma gue o caracteriza e consciente
da tarefa a realizar, 16 resolveu a {uestf,o, sem
gu€, contudo, a operaqfio nio tivesse sido atrasada
um bom bocado, dada a falta dg respeito pelas
leis em vigor no nosso Pafs, por parte do respec-
tivo cooperante. Um outro cooperante, devida-
mente identificado, acompanhou aquela senhora,
enquanto seu marido iria a casa buscar o respec-
tivo documento de identificagdo, que deve acom-
panhar s€mprg o cidadflo estrangeiro na Repriblica
Popular de Moqambique, independentemente da
Operaqio Produqfio.

0 machimbombo dos TPU, gue iquelas horas
da madrugada, j6 eram F,ara a[ 3.15, serviu de
meio de transporte, levava ,outros 14 cidadEos
sem identificaqdo, apanhados antes. Antes de ir
para o Comando da PPM, deslocou-se ainda a um
outro loc'al, para gs lados do Bairro da Liberdade,
aonde iria buscar mais pessoas. Acontece'que n6o
foi necessdrio ali, pelo que estava de regresso pe-
Ias 3.45 horas.

Uma vez n,o Comando da PPM e porque jf
16 estavam os documentos de identificagflo dos

Aspecto da reunlf,o
dlrlgilda pelo MaJor-General
Jorge Bebelo,
que ce debrugou
robre a cO1rcrag6o Produg6o"

solturas foi sugerida a prdvia consulta aos Postor
de Verificaqeo.

Igualmente foi apontado o caso ds chefes de
quarteirdes que desconhecendo os moradors da sua
6rea de jurisdigio dificultam o proc,esso. Alguns
v€em na operaqSo, o momente de executarem vin-
ganqas relativas a antigas querelas.i Tamb6m, al.
guns t€m sido vitimas de acrrsag6cs por parte dos
detidos, tais como tentativas frustradas de aman-
tizag6o, inimizades e outras supostas raz6es para a
denfincia daqueles. Meis de quinhentos casos de
pessoas possuindo indevidamente cartdes de traba-
lho foram detectad,osr € artimanhas de ordem vdria
foram referidas como estando a ser utilizadas para
desempregados e improdutivos se furtarem i ope-
rag6o.

HILARIO MATUSSE

gue os n6o tinham na alhrra, o problema estava
resolvido. Uma breve reuniio oom os que jd dis-
punham dos documentos, dirigida pelo respectivo
Comandante, encer,rou o assunto. Explicou em
breves palqvras a importflncia da Operagdo Pro-
dugf,o, tendo dado particular destaque ao que se
passou com o cooperante, esposo da respectiva se-
nhora. Classificou-a de falta de respeito pelas
normas em vigor na RPM, pelo que apreendeu o
DIRE do cooperante em questio, intimando-o a
comparecer na segunda-feira, a fim de se ex-
plicar.

E o jornalista que escreve estas linhas acom-
panhou tudo o qug se passou, n6o soments por-
que o deva fazer, como profissional da Informaqflo
que 6. Aconteceu sim, que no momento em que
se deveria identificar n6o dispunha dos respec-
tivos documentos. Apesar de ter sido a primeira
vez que isso acontecesse, foi bomr urrls vez que
p0de viver aquilo que se Pode chamar de uma
aventura, realmente por dentro.
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