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"OperacSo
ProducSo"

polftica
Umaofensiva
e n5orusgaspoliciais
por NaftalDonaldo
A aOperag6oProdugEo,r6 um processo eminentementepolitico, social e econ6mico,o desen.
volvimento da Ofensiva Polttica e Organlzacionaf,umadecisio do 4." Congresso para a erradica.
96o da fome na RPM. N6o 6 transposigEode concellos, uma versio das rusgas pollciais selecti.
yas, unla alternativa virada essenclalmente para o combate e marginalidade, aos anti-sociais.
Estes os aspectos mai$ constantemente destacados nas deslocag6esrecentementeempreendidas
ao Centro e Norte do Pais por duas delegag6es do Comando Ccnlral Operatlvo, respectlvamente
chefladas pelo 1." Vice-Minlstro do Interlor, MaforGeneral Tom6 Eduardo, e pelo 2.oVlce.Mlnlctro
da mesma uasta, Teodato Hunguana.
Responsdveisde diversos minis- das brigadas foram far6is gue permi- d.o galo, se arme de uma enxacia e
t6rlos compollentosdo CCO v siiararn t i r a m i l u m i n a ro c a m i n h o d o s C c m a n - vd ferir a terra para dai eitrair o seu
durante cerca de 18 dias as prqvfn- dos Operatlvcs Provinciais s Dlstri. alimento e o do agrelado famltiar, e
cias de Manica, Tete, Zambezia e
tais,
a tarde se embrenhe mato adeniro
Sofala, lideradospelo 1.eVice-fu?inistro
Em Nampula e Cabo Deigado o
com urna catana para o corie de ledo Interior. Na segunda quinzena de CCO debrueou-se lundamentairnenle nha e fabrico de carv6o.
Agosto ultimo, ouira comitiva inte- nestas.quesr6es e no grau de enquaNo entanto,. o Comando Central
grando quadros oo GCO se desiocou dramento dos trnprodutivos evactta- Operativo ji definiu que or Comrndor
por 10 dias a Nampula e Caoo Dei- dos de Maputo.
Operalivos' Provlnclrie dcwm oclinlr,
gado. A frente desta 0ltima delegagdo,
de' acordo com I rcrlldadc e o reu
plrno da produglo, qudr m condio 2.e Vice-Ministrodo Interior.
REFLEXAO
O controk: e verificagdoda evoluq6et crlgidrs prrr que rfgu6n rja
gtlo da operagio naquelasprovincias,
S€, por um lado, a exgetlOncla .clmrlflcado dc clmpon6r, tmdo en
a avaliaqdo do grau de InserQ6odos da cidade de Maputo foi a catapulta conla aJ dtarr agricultadar. Em Marnembros dos Grupos Dinamizadcres que lmpul$ionoudivcrsos 6rg6os exe' puto, o Comando Operativo da Cidade
a C6lulas de bairros, Organizagies cutivos da <Operagio ProdugSoll il
estabeleceu em 625 metros quadraDemocrdtieas de Massas. Conselhos pertln6ncia do respeito pela Integri' dos a iirea atribuida i produgSo fade Produgio, ForQas de Defesa e Se- dade Givica do Cidad6o, por outro, miliar.
guranga, representantes da Sec,'eta- velada ou abertamente manitestaramti inegdvel que, na cidadc, 6 inrrla da Estado do Trabalho e du Dl- -se comportamentos estranhcs de alprodutivo um Individuo que viva de
rcccdo de ldentificagdo Civrf, entre guns individuos ou pouco esctareci' expedientes,sem o p6o de cada dia
outros, nos Postos de Verificag6o ins- dos sobre o procesgo, ou com uma garan,tido. dilaceradg pela Incerteza
ialados nos locais de resid€ncia, fo- planificagdo dirigida para a satisfagfio de. no fim do dia, regressai ir casa
tam os pontos cardeais da b0ssoie de objectivos pessoais.
de est6mago vazio e o c6iebro preque norteou a presenQada dalegagEo
No primeiro caso, Podemos citar nhe de idelas desencontradas com
do CCO naquelas quatro provfrrcras a transposigdo mectnlca de ccncel. as necessidades
e o quotidiano das
do Gentro do Pais.
tos. Encontr6mos nalgumas provin- actividades 0teis i comunidade, mas
o funcionamentp da Triagern e
cias. casm isolados de cidadlos c8com a certeza de encontrar a mulher
dos Tribunais nos PV's, e aesist6n- racterizados de <desempregadosD,re' e os filhos' de olhos espetados na
.multilorme
aos magistracicsna sidlndb, no campo e trabalhando na porta, i lsua espera, angustrados.
cfa
rean6lfse de processos je Insi.'Jidos sua machamba
Deve ser enquadrado conforme a fase
de cidaddos conduzidos Agueies locDesempregadol porque ndo pos' da operagEo, de acordo com consicaig ou aos Centros Ce.EvacuagSo,a
sui CartSo de Trabalho, a sua ma, derag6es que, profundamcnte reflec.
definigdo.dos perfis dos inierpelaCos, chamba tem uma 6rea inlerior a um tidas, garantam a este cidaddo a cero rigor e clareza na actuagdo, a dehectare (100X100),se bem que este teza da coesao da sua autorldade e
llcadeza E imparcialidade na. acglo
campOn€s se fevante com o canto responsabilidade famillareg.

RESPONSABILIDADE
No segundo caso, liguram etementos que. desviartuam a ess€ncia
do processo,dos que'se deixam subornat, 'ecorromper, allciar, cjos vacifantes
dos delinquentes camuflados nos Postos de Verificagiio, nos
Centros de Evacuagdo e nas brigadas. Hd que rever este tipo de conrp o r t a m e n t oC
. o n f i r m a d aa s u a c u l p a :
bilidade, devem ser exempll:'mento
chamadoF a responsabilidadee Pu'
nidos.
Numa das provinciasvisitadasoor
:rm3 da.sdetegag6esdo CCO, a populagdo denuncibu um individuo qire, a
cobro das fung6es, cometia atropelos,
O envolvimentodos residentes oaq,iele bairro na reapreciag6oda actuaqdo
daquele elemento trouxe ao de cima
qma conclusSo alguns elcmentol
conceblam a operagio como uma
versio dr rusgls pollclals selectlvas,
vlrrdr contra marglnric c antl-roclais.
t
56 que neste caso, os visados
eram cidadaos honastos,e n6o os prlminosos, prostitutas declaradas, marginais e outros anti-sociais. Tratava-se de um dajuste de contasl. Para
ele, a operagSo foi noportunan,pols
deu largas a ressentimentos
que tinha
contra certas pessoas.
As constatag6es de responsdveis
do CCO nas visitas efectuadas,s6o
um exemplo eloquente para a premdncia da realizag5o periodica de
seminirios para a capacitagdo pofitica, juridica e operativa de magistrados, elementos dos GD's, das
ODM's, FD's, dos Cp e outros, para
a execugSo de' um trabalho esclarecido nesta operagSo.

