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correcto desta operagSo. Eu pr6-
pria fui interpelada por um ele-
mento fardado., mal fardado, eu€
me chamou para um canto escuro

e exigiu documentos. Sei que ele
nem chegou a ler os documentos
porque n5o havia luz suficiente.

Limitou-e a querer saber don-
ds 6 qug eu vinha e disse para eu
n6o voltar a circular iquela hora.
Eu compreendo qus isso foi uma
atitude incorecta. E n6s deputa-
dos, temo. a tarefa de explicar ao
povo, que nds representamos. so"
b1s comO proceder neSte. caSOSr.

OS IMPRODUTIVOS
AINDA ESTAO CONNOSCO

Amaral de Matos, deputado. di-
ria na sua contribuigEo que devids

Arpccto prrelat de t.' Serslo Ertnotdhirla dr Assemblelr
presldlde por Alberto Mescevanhene

Viver por dentro
a "OpeTadao ProduqSo"

O Porticipontes i 3" Sess6o Exlroordin6rlo
dq Assembleio do Cidade de f,loPuto

Reunida na sua 3.' Seageo f,16a61dindlia. a A8-
e€,mbleia ds Cidade de Maputo diseutiu, analisou e
fez propostas concretss para a correcg6o dos erros
que foram cometidos ao longo dos dois meaea em que
ji vem a decorrer a rOperagio Frodugior. dg forma
a impedir que o inimigo ae eproveits das falhas para
desvirtuar o verdadeiro objectivo desta acAio.

N6o foi necess6rio pedir volun-
tdrios para se pronunciarem sobre
a cOperagSo Produqdoo, um dos
doir pontos da agenda daquele en-
contro. cuja discussSo durou cerca
de tr€s horas.

Havia necessidade de dizer com
clareza aquilo a que cada um as-
sistiu ou ouviu dizer e acha que
n6o estii de acordo com a Direc-
tiva Ministerial sobre a operagSo.

Mas, antes ds os deputados se
pronunciarem, um rep;esentante
do Comando Operativo da cidade,
apresentou um relat6rio sobre as
actividades levadas a cabo ao lon-
go dos primeiros dois meses da
rOperagSo Produg6o>, na capital.

A deputada Beatriz Tembe, pri-
meira oradora daquele encontro,
diria na sua intervenq6o: 

"E certo
que comegamos jd a sentir um
certo alivio. A cidade jd comegou
a f icar al iviada. Mas tamb6m te-
mos de ter cuidado com a reacgdo
do inimigo que se aproveita de
certas falhas para t irar o sentido
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h infiltragSo do inimigo nos tra-
balhos da <Operaqdo ProdugSor'
h5 pessoas que nao produzem, mag
que exibem cart6es de trabalho
emitidos por amigos seus. A maior
parte desses improdutivos, diria
ele, pagou quantias avultadas para
conseguir documentagSo.

<Ficamos admirados quando ain-
da se registam roubos. Isso 6 ar

96o do inimigo para dizer que a
operagSo ainda n5o fez nada> -

afirmou o deputado Amaral de
Matos.

E o deputado Luis Fraga. disse
que seriq bom que aqueles que
foram evacuados injustamente re-
gressassem e, no seu lugar, fossem
colocados os verdadeiros impro-
dutivos s marginais.

<Temos de ser implac6veis> -

disse Alberto Massavanhane, Prr
sidente do Conselho Executivo da
Cidade de Maputo. e que orientou
a  r e u n i S o ,  p a r a  a f  i r m a r  m a i s
adiante: <N6o podemos dizer <pe-
ga ladrSo> para depois de o captu-
ra rmos d  i  z  e  rmo s  qco i tad inho>.

Mesmo aqueles qus t€m ocupaq5o
comprovada. mas que se prove eue
6 improdutivo l i i  no seu posto de
trabalho, tamb6m chegard a altura
de ser evacuado>.

RESPEITAR A MULHER

Vilrios deputados colocaram a
questSo de Que a mulher 6 quem
mais injustamente d tratada nesta
operaqdo. Muitas foram parar aos
centros de verificaq6o e mesmo
aos postos de evacuagSo. acusadas
ds prostitutas ou de improdutivas.
Algumas chegaram a ser evacua-
da, por ndo terem sido ouvidas
pelo Tribunal de Recurso.

Como dir ia o deputado Livi Jos6.
h5 maridos que deixam as suas
mulheres serem encaminhadas pa-
ra os postos ds evacuagSo, acusa-
das de prosti tutas. Deu o seguinte
exemplo: por se tratar de amante,
um homem chegou a ir entregar os
filhos A mulher num posto de eva-
cuagSo, como forma de se livrar de
um (p-aso), aproveitando-se da
<OperagSo ProdugSor. Os deputa-
dos concordaram em considerar

Ac brl8rdu m6velr do Trlbunrl Supcrlor dc Recurro. tlvcnn llr prDal hlDor|rrt
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essa atitude um crime e ProPuse-
ram que sejam feitas dilig€ncias
no sentido de Punir os criminosos.

A deputada Cristina Tembe, le-
vantou o problema do conceito de
familia. referindo-se a meninas
que ainda est6o sob o cuidado dos
seu5 pais ou familiares, ou mdes
solteiras, que muitas vezes s6o
vistas como prostitutas. Prop0s o
enquadramento dos deputados h
Assembleia da Cidade nas inst6n-
cia5 de recurso, para velarem Por
esses e outros casolt.

POUPAR
METOS EXTSTENTES

Uma acgSo da envergadura da
<Operaqdo ProduqSor, acarreta
despesas de ordem diversa, desde
alimentagSo a transportes. passan-
do por todo o apoio logfstico nos
centros de verificaq5o e postos de
evacuaqSo.

Quem se pronunciou sobrs este

aspecto foi a deputada Elisa Man-
dule, quando se referia ao traba-
lho e esforgos gue estSo a ser des-
pendidos pelas LAM. rDe elogiar
o trabalho deles. 56 fico preocu-
pada quando me deram a conhe-
cer que, quando os avi6es v6o para
Lichinga e Pemba com evacuados
da cOperagdo Produg6o'. no re-
gresso voltam vazios. Porque € qus
no regresso n6o fazem carreiras
normais? E um disp€ndio muito
grands em materiais e principal-
mente em combustivel, numa al-
tura que hd um apelo do nosso
Governo para a poupanga de com-
bustivel>.

Por outro lado, h6 gente a mais
nos centros de verificagSo. postos
dg evacuaQao e brigadas m6veis.
Algun" dos afectados nesse traba-
lho fazem mais falta nos seus pos-
tos de tra'balho. E 16 nos centros
no" postos t€m ds ser alimentados.

Outro aspecto 6 a morosidade
com que a triagem C feita nos pos-

tos de verificagSo. H6 pessoas que
permanecem dia" e mesmo sema-
nas A espera que algudm diga <vol-
te para casa>. Algumas dessas pes-
soas foram detidas injustamente.
E o centro de verificagSo tem de
suportar as despesas com alimen-
taq5o.

Em conclusSo, os deputados i
Assembleia da Cidade de Maputo,
reunida na sua 3.' Sess6o. autocri-
ticaram-se por n5o terem partici-
pado desds o inicio na <OperagSo
ProduqSo>, e gue o seu enquadra-
mento imediato seja alvo de ref le-
x6o.

Entretanto, e em reforqo da ne-
cessidadg de conhecer os erros e
procurar formas da sua correceao,
foram introduzidas em vdrios cen-
tros dg verificaqSo, caixas para re-
clamagdes e sugestdes, para que
todos quantos o queiram part ici-
pem activaments nesta operaqSo.
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