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- Comondo Operotivo do Cidode controla Postos46Verificoçõo e Centros'deEvocuoçüo
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O .ComandoOperatlvoda Cldade de.Maputo decldiu Incumbir a alguns quadros d3euele órgão o conlrolo directo dos Postos de verlÍicação e Jenlros de Evacuaçâo na capital, para a
A medida u156:pôr côbro a alguns
casos que 9mbôrâ isolados e ocoI.
ridos na semana Ílnda íoram detec.
tados e denunclados por várias pes-

soas
e
organismos, ÍeÍlectem o
oportunlsmo e a Incorrecção de um
punhado de inliltrados e agltadores,
empenhados em desvirtuarem o sen-

garanlia da dlÍusão e apllcação das orienlações cenlralmente
ãeílnidas e da observânclado respelto pela'lntãgriã"Oj'àf"1""
do cidadão.
proíundamenle político
tido
dêsta
operaçig.
'
-casos
os
de violação da Legalidade por parie caquelei úoividuoË, têm
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sido detectâdos e neutÍallzados, prlncipâlmento
â
osmagactora
'porguo
qus
mâioria dos
c o n i t i t-u-ãi "m
' 'ìs
orlgadas de toeìrÌncaçaô
ì"nt",
comprometido5 com aqueles erros o
exigem lmediâtamente medidas dos
seus superlores.
Em diversas ocaslõcs, responsáveÌs do comando Central Operativo
lém reaÍirmado gue o proóesso é
proÍundamente polÍtico, social a eco_
nómlco, não devgndo, portinlo
ser
lnt€rpr€tado como umâ o.pcração po-.
licial, punÌtiva ou reprcstlva.

ReÍerenclando o cresclmenlo
nivel de

ções dos Postos de Verificação, c
temos um caso tecenÌe ocorrido n
Bairro Comunal da MaÍalala.
Cerca das 22 horas, uma cidad
Íol

-

Aberta. ou
subtiì.
voluntárls ou
não, a marginalização dos Sêcrelá.rÌos dos Grupos
Dlnamizadores
ê
Células, cheÍes de QuaítolÍões e d6
membros da OMM e OJM, motivou
aÍguns cidadãos visados ao ïepúdÌo
e à condehação de. actos atentórios
à Lagalidâde,
SEVERAMENTE PUI{IDOS
'dêpolmanto
De acordo com
do
Justino Malaqulas, Sccretárlo da Çrálula da Machava, quo supowisr
19
balrros, alguns dos elomonios com.
ponentes das brlgadas íoram detidos
e acusados de provocações, amsaças
o criaçãq da desassogsego nEquelo
agregado populaclonal,

.

Aquele responsável. conílrmou. ainda que âlém de torem sido aberto-s
aulos de investigações e a convocação de testêmunhas, aqueles inÍìltra:
clos deverão'responder'pêlos
dolitos
de que são responsabilizadoS. caso
as acusações que pêsam sobre eres
sê provem oles serão oxemplarmcnta
punidos,
Naquela Célula são signiÍlcativos
os avenços dorivâdos da presençã
'Comando
conìínua de quadros do
Operativo da Cldade, quã
durânte
l o n g o s p ê r Í o d o s .. d ã 9 . a . s u a e s $ i s t ê n .
'cia
abs org'àírismos'-emtscivióc; nos
postos dê Vefificagão 6
no Centro dê Evacuação.

Interpelada por

uma brigada el

patrulha na área, InsÌada a identil
car.se, a senhoÍa
de Resldonte

e

exibiu
dé

os Cartõe

Trabalho, ber

como o Bilhete cle ldentidade.
Um dos el€m€ntos da brígada pe
diu,

Aquele órgâo central reiÌcrou no
último domingo
a
nccesildade dè
partic,lpação consequ6hte das êstrüturas políticas dos locais. da rssld€ncia, contra a marginallzaçâo dectara.
da a que eslavâm votadas pela actuação incorrêc-ta de alEuns membros de
estrutuÍâs em, sôrv|ço nOg postos de
VcriÍicáção. _

d

rêsponsâbilidade das direr

então,

o

<CertiÍicado

de

Casa

mentoD que.conflrmasse o ês{ado dl
rcasadall

da vlsada, ao qus êsta re

plicou respondendo

que naquele mo

mento não o possuia, mas que po
derlam
.com o

ser

dlligenclados

seu marido. A

contactor

proposta Ío

rejeitada 6 a senhora conduzida ar
Posto de VeriÍicação,,ond6 passou i
noite e parte da manhá do dia se
JUinle,
Alêrtâdo do atropelo à Lèi o res
ponsável do Posto
de
VerlÍicaçãc
libertou a senhòrá e, na piesençe d(
'marido, pediu
desculpas. Garantir
que os InÍracìores seÍão chamados i
responsabllidade do sau âcto cond6
náVel € severamenle punidOs.
Na correcção deste erro Íol sa
llentado que a particlpação das es
truturas polítÍcas de. base é decisivr
paÍa o apuramento da Ídêntidade d(
um cldadão de modo a que a exibi
ção de documentos não seja um act(
rneramen,te burocrático.
A tomada de,consciência pof par
te de Secr'etários dos Grupos
Dìna
mlzadores e Células. cheíes de euar
teirõês, membros das ODM's e popu
lação em geral é de.extrema impor
rancla.para a localização e denún.
cra de iníiltrados que, camuÍtados
nas
nossas instituiçôes, procureÍr
satisÍazer vinganças pessoais, adulte,
rar e compromeler os obiectivos da
toperação
Produçáol, uma oas me.
didas anunciadas pelo presidente Sa.
mora Machel no comÍcio. de 21 dê
MaÌo para rn",no, .-6ipodir olganizar
o-bombate à Íome e a erraúcação
-de
popular
9.e nuggz na Repúbtica
Moçambique.

