Notícias, Maputo, 15 de Junho de 1983

NA "'LIMPEZA" DE IiAPRODUTIVOSDAS CIDADES
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Perante o faclo de alguns elemenros das Forgas de Defesa
e $egurangaterem incorrido, recentemente,em ilegalidades,tais
como a n6o observ6nciado direito constilucionalde inviolabilidade de domicflio,em aca6es de identificag6ode cidaddos,uma
fonte do Minist6rio do Interior reiterou ontbm ser preocupag6o
daquele Ministdrio manter bem viva a ofensiva pela tegaiioioe
- detectando e neutralizandoinfiltrados nas FDs - mlsmo e
especialmenteno decurso da operagio destinada a <limpar))as
cidadesde improdutivose marginais.

O desencadeamentoda operagdo operagSo,estabelecendocom rigor o
estd ainda em fase final de prepara- tipo de pessoas que deverSo aban.
g6o.
donar os centros urbanos e as norA mesma fonle do Ministerio do mas que terdo de ser respeitadas
Interior acrescentoi:que a operagio neste processs para evitar violag6es
ainda n6o teve inicio porque envolve d a l e g a l i d a d e .
ssF€ctos particularmente delicados
As estruturas de base que forem
que se n5o forem escrupulosamente envolvidasnesta gperagSoser6o transrespeitadospode16otacilitar lnjustigas mitidas com rigor orientag6es que
e violag6esd Constituig6o.
elas deverSo observar nas v6rias .faAinda esta semana deverdo ser ses do processo e o comportamento
anunciadasalgumas medidas destina. que deverSo ter para evitar a deturdas ao inicio da operagSode evacua- paQSo da
medida calorosamente
geo dos centros urbanos, sublinhou apoiada pela populag6o no comfcio
Para organizar e dirigir esta ope. de 21 de Maio, em Maputr.
ragSo foi constituida uma comlssio
Segundo pudemos ainda apurar, a
a nivel central integrando represen. operagdo de evacuagSo propriamen.
tantes ds di,rersossectores de activi- fe dita 'serd precedida em todas as
dade.
cidaciespor um levantamentodas pesE s t a c o m i s s S o t r L d e f l n l r a s d l - soas que se considerem improdutiversas fases que caracterizarSo a vas e, voluntariamente.desejem 9a..

ticipar de mode rna's a.iiuo no com.
bate ir fome.
Em aigumas cidades do pals, nomeadamente em certos bairros de
Mapu'to,na Beira e em Nampula,este
levantamentoteve ja infcio. Ele im.
plicard no entanto tamb6m alguns as.
pectos organizativos.de modo a qu6
se evite tambdm certo tipo de irregularidadesque afectem a acAio posterior.
De acordo com uma notfcia veiculada pelo Emissorda RM em Nampula, estd em curso naquela cidade
(o apuramentode todos os marginais
e aqueles que, ndo tendo nenhuma
ocupag6o, se transformam em parasitas>
Segundo a mesma noticia. a medida a ser executada em 45 dias,
vai abranger as cidades de Nampula,
Nacala-Porto e Angoche o foi recomendada pelo Semin6rio ds Estudo
e DivulgagSodas Decis6esdo 4,e Con.
gresso, recentementereal,izadona capital da Provlncla.
Esta medida especfflca fol tomada
face ir situagSosocial vivida naquelas
cidades em consequdncia do 6xodo
do camps para a cidade de um grande n0mero de pessoas que nos cen.
tros urbanos engrossam as fileiras
3os desempregados.

