Xsi-Xoi com menos
uhb
mqrglnqts
e improdutivos
Cerca de 20 indivlduos, ind,iclados
te vadiagem" roubo e pnosiitulas, s6o
iulgados drariamente num dos sels
posros criadoe peio Ttlbunal Popular
da Cidade do Xai-Xai, Provincia d6
Gaza. Enquanto isto, diversoq desempregados, gue nio se alistaram na
lase volunt6ria da tOperagio Pro.
dug6on, t6m sido coercivamenle eyacuados para o campo, onde s6o alec.
lados em locais de produgdo.
Os postos para julgamento, funcionam nos bairros comunais de Coca-Missava. Unidade, Marien N'gouabi,
Xai-Xai, Patrice Lumumba e Praia de
Xal-Xai, envolvendo jufzes eleitos, dos
lribunais Populares de cada bairro,
SecretArios dos Grupos Dinamizadores e seus assistentes.
Antes do seu enoaminhamentopara
o Tribunal, os detidos s5o primeiramente processadosnos Postos oe Verificagdo que funcionam na Praia e
na baixa da cidade. Estes postos, t6m
desempenhado um papel lmportants
na operagSopara actarar e regularizar
certas situag6es confusas e duvidosas,
que t€m surgido ao longo do proces90.
De acordo com informag6es,co'h!das pela nossa Reportagem nos di-

AJ.

versos bairros da cidadeo a ac96o de
interpelagdc e detengio Ce cidad6os
e marginais tem sido largamettte facilitada pela boa colaboragii,: prestada pela populagSo na den0.'rclade
elementos anti-sociais ds autor{dades.
Um dos exemplos flagrantes desta
colaboragdodeu-se no bairro da Praia
der Xai-Xai, quands um cidaoEo de
nome H6lder Chande, antigo proprietirio da Pensdo <ScalabitanaD,actualmente sem ocupagSo, coflsg$uiu rrunir-se de um Cartdo de Trabalho {also
no qual se dlzia gerente de uma em'
presa de transportes rnexrstente na.
quela cidade, para escapar d aoperag6o ProdugSol.
Mas, mercd da vigilincia popular,
Hdlder Chande, foi desmascarado e,
como pesava tambdm sobre eie a acusagSo de pr6tica de adulterio,fol condenado ir pena de tr€s artos de Prisdo, a ser cumprida num campo de
reeducaQSo.
Outros individuos, Indlclados de
prostituigeoe vadiagem.viram,as suas
sentengas acrescidas cie penas que
vdo de cinco a 20 bhicotarJas,pcr
atitudes de arrog&ncia e desrespeito
is autoridades, no acto da detengdc.

