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dos Postos de VeriÍicoçõo
* r€GomendoComondoOperotivo dE Cidode de Âtcputo
A busca de sotuções para a maior operatividadedos Postos
de VeriÍicação, na capilal, Íol um dos tópicos constantes na
agenda do encontro terça-Íeira realizado em Maputo, envolvendol
membros do Comando Operativo da Cidade e responsáveisde
estruturas políllcas de base dos locais de residência. Alberlo
Massavanhane,Presidente do Conselho Executivo da Cidade de
lllapulo, dlrlglu a reunlão, na qualidade de Presidente daguele
órgão,
O grosso dos bairros da capital teiro de responsáveisdas estruturas
estevê representadopelos respectivos pclíticas de base dos locais de resiSecretários dos Grupos Dinamizado- dência das cidades visa não só a
res e Qélulas,*hÊm.çiplnq,.quadros-.dsç.
reaÍir.mação-do.çqnteúdo p.gliti-Çe;
sa:r
ti,tilíciasPopulares e Grupos de Vigi- "-- cial e económico,da
"Operação Pro-'
Cução', como também o contrclo o
lârtcia.
conhecimento efectivo dos problemas
Corno noÌa introdutória figurqu c'
chegados aos Postos de VeriÍicação.
balanço dos acontecimentosocorridos
nos riltimos dias nos Postos üe Vertficação enr Íuncionamentona capilal.
e os mecanismosa adoptar para a
sua maior eÍicácia e rapidez na deliberação dos assuntosali conduzidos.
No passado frm-de-semana,o Comando Cenlral OPeralivo exortou à
maior participacão dos responsáveis
das estruturas políticas de hase dos
tocais de residência para evitar erroc
e burocratização.
A medida reiterâ, deste modo a
marginalizaçãodeclarada a gtre estav't votados os Secretáriosclos Grupos Dinamizadorese Células. assim
como os GheÍes de Quarteirões, Por
parte de alguns ínctivíduosem serviÇo nos Postos de VeriÍicação e nas
brigadas que' premeditadamente ou
nãõ. estão na origem de irregularida'
des oportunamente denunciadas p.or
testemunhoc de pessoas e orgânlsmos.
Assim, a aÍectação em terÍìPo in-

Por outro lado, em alguns brirros
da capital há queixassobre a condução de cidadãos em situaçâo duvidosa, interpelados pelas brigadas na
via pública ou no local de domicílio
para Postos de veriÍicação distantes
dos respectivos bairros. Esta actuação motivou a descoordenação dos
organimos ropresentados nos Pogtos
de VeriÍicação, bem como a inçongistência dos depoimentos dos inguiridos, devido à ausência de lesternunhas, vísto que naqueles bairros são
desconhecidos Fêlos rêspecÌivos Ss,
creJ$1iç dd.. GE; Chqlss -de,'Q**gtei*rõèseresidentes.
,
."t
TRIAGEM
Entretanto, para reíorçar,esta opa
ratividade dos Postos de VeriÍicação,
o Comando Operativo Central determinou, como já na edição de ohtern
Íizemos referência, o reforço da Íunção de triagem negtes olganismos.
,$través da triagem procede-so. à
identiÍicação prévia dos indícior constitutivos das Íiguras de deeempregado, vadio, prostituta e outras situações de marginalidade.
A triagem, ao apreciar e identiÍicar
essas figuras, cria condiçÕes para
gue, sem prejuízo das garantias dos
cidadãos, sejam conduzidos aos Centros de Evacuaçãotodas as situaÇõeg
de marginalidade imediala e claramente comprovada.
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