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' Criodo Orgõo de Recurso no Comsndo Operdtivo

Os deputados da Zambézia, reunidos recentemente em Que-
limane, na ï3," Sessão da Assembleia Provincial, aprovaram, por
unanimid.ade, uma resolução que rêcomenda a conllnuidade da
operação Produção na provÍncia. A medida, deÍinida pelos man-
datários do povo, surge do facto de, ainda até hole, conllnuar a
registar-se na província a exlstência de qm grande número de
improdutivos, marginais e vadios, a cÍrcular pdas cidades, e da
constataçio de alguns errïDs comelldos durante o proees$o.

mando Operativô Proviniià|, .da O,pe-
qação Produção, apresentad.o no, de-
cuÍso da 13.4 Sessão da'Assembleia
Provincial, na Zambézia, tem-se regls-
tado nos últimos meses o regresso
a Quelimane de um grande número
de improdutiúos, marginais e vadÌos,
que havia sido aÍectado a sectores
produtivos.

Grande número dos votuntárÍos,
inscri tos na primeira Íase do proces-
so. ainda não se apresentou Íìos cêÍì-
tros de afectação. continuando a
permanecel hâs cidades, Este Íacto,
que não passou de ma,is uma mano-
bra, daqueles elementos, que se
ínscreveram apenas pa(a adquir,ir o
car tão de c i rcu lação prov isór ia ,  com
o cìual i ludem a acção da Justiça,
deve. ser el iminado imediatamente -
reÍere o relatorio do Comando Ope'
ratÍvo Provincial.

O mesmo documento acrescentou
que, no decurso do procesco, foram
constatadbs comportamentos de com'
prometimento das estruturas de base
e alguns elementos das Forças de
Defesa e Segurança com marginais,
candongueiros, vadios e prosti tutas.

Segundo refere o relatório, os pro-
rnotores daquelas atitudes Íoram iá
julgados e condenados pela Justiçã.
Ficaram envolvidos em prátìcas deóta
natureza dois membroS das Forças
de DeÍesa ê Segurança, €fiì eueli-

faFrsff '"Ffs##Pd#$"'ioH*g#iffi
las e- eheÍes de. guarteirões. ; ïiilïüôao- oo DirigeÍrte da Zam-o encoblirhentô s a protecção. prï uezla,-:úãiü Machungo, ê em respos-ticados ,por alguns .trpb*thadores do t" ï'Oõï;ã-" da 1O.r Sessão da As.aparelho de Estado aos -improdutivos 

"i*iljá''-tãvinóiaf. 
pieconizou uma

para além dos casos de rendas em
atraso e má conserv4ção dos ímóveis.

Por óutro tado, a Óperação Produ.
ção encontra-se já estendicfa aos dis-
t i ' i , ios cjo Gúruè e de Mocuba, prÍn.
cípais zonas de desenvolvimento ne
na Província da Zambézia"

DAR NOVO IMPULSO
AO PROCESSO

seus parentes, â represátia de ateuns ;;i;';;.;;ã;;'ïã *Ë*""ï'r}.ta darelementos üas. FDS contra os etemen- ;; ; ;"- i , ìputso à Operação,produ-tos, das brigadas dê actuação e a ;;^ 
"- ' ,-  

,
passividade na resorução dos cas^oj: ""Ëntru as decisões ìornadas po?- Íoram tambÉm algumas das. ques" 

"q;;Ë 
Ëxïcutivo, destaca-se, o rÈtões abordadas.

segundo concordarar os deputa- ïl;:ï"t: ï":;j:,:3u3'1iliï,:,'. ïiï
dos, a falÌa da deÍinição clara do irnproduti lrcs estacionaclos nas zonâs
conceito de prosti tuição, al iada ao urbanas. Novos méiodos de acção
opgrtunismo de algumas estruturas no processo ioranr igualmenle de-
de base, concorreram para o come- cididos.
t imento de a lguns er ros na.detenção para-os t rabaihadores.  que v tvem
de pessoas! cometidos durante o fora da Cidade de euelimane e exer-
processo. cem a sua activiclade na ârea urba-

Entretanto. a despeito daquelas na, o Executivo do Comando Opera-
consÌatações, inscreveram-se, na Ci- t ivo Provincial decidiu recomendar às
dade de Quelimane, durante a pri-  estruluras a emissão de guias per-
meira Íase da Operação Produção. manentes.
3  114 vo luntár ios ,  dos quais  1  8ne
Íoram afectadqs a empresa, 
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ÓRGÃO DE RECURSO

gicas e a algumas Írentes de produ' Para resolver casos de reclamações
ção, na Provínbia, Durante a Íase que exígem revisão dos processos.
compulsiva, forarn julgados 778 câ- Íoi criado jâ urn orgão de recurso.
sos. Destes, 320 são de vad,iagem. que Íunclona nas instalações do Tri-
144 de marginal idade e 104 de can- bunal Popular Províncial.
donga. Outros casos, porqua resul '  A criação do órgão de recurso nas-
lantes da má fé e oportunismo nas ceu das constantes reclarnações do
denúncias, foram absolvidos, cidadãos sobre o julgamento orientado

No decurso da Íase compulsiva, ío'  pelps tríbunais móveis.
rarn detectados 37 casos de ocupa' Desde a sua criaeão, até hoje, já
ção i legal de imóveÍs. 23 proprietá' deram entrada naquele orgão mais do
rios i legais e 26 casas abandonadas, 10 casos cle reclamaÇÕes.


