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Maputo organharse

para combater a fome
Reuniu-ser nos primeiros dias desta semana na
capital, sob a orientaqf,o do seu primeiro-secretdrio,
Major-General Jos6 Moiane, a II Sessdo do Comitd
do Partido na Provincia do Maputo.
A n,ndlisg das actividades desenvolvidas no 0mnos disbito do combate b fome, particularmente
tritos da Manhiqa, Namaacha, Moamba e Mngude'
preencheram a maior pn,rte do tempo dos trabalhos
que duraram apenrs urn dia. Na mesnul raunifio fo'
ram ouvidas comunicag6es sobre a <<Operag6o Produg6o> e o levantamento da situagflo social da mulher, no quadro da preparaqdo da Confer€ncia Ex'
traordindria.
tlomento em que o Major-General Jos€ llloiane proccdta i abertura da II Sessflo do Comlt6 Provincial

<Para dar resposta ao combate
a fome, o Secretariado do Comitd
Provincial do Partido Frelimo realizou varias acg6es com os agricultores familiares, cooperativistas
e privados, no sentido de encontrar
fnaneiras correctas de ss produzir
comida> afirmou o 1." Secretdrio
do Partido Frelimo na Provincia
do Maputo, ao pronunciar o seu
discurso de abertura do encontro.
Enfatizou depoi" que uma acASo
do Partido faz sentir a sua necessidade porquanto <as direc96es econdmicas da Provincia n5o estavam
a responder ds preocupag6es dos
produtores>.
Um relat6rio apresentado pelo
Departamento da Polftica Econ6mica do Partido dquele nfvel revelou que as principais acg6es centram-se no aproveitamento da produgSo agrdria atravds da utilizagdo
rentdvel dos recursos disponiveis.
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Com efeito o aproveitamento de
todos os terrenos fdrteis e cutiviiveis, o desenvolvimento de culturas resistentes a seca, a abertura
de represas, diques g poQos s5o
formas que t€m vindo a ser usadas
no combate b fome.
ESSENCIALMENTE
AGRO.PECUARIA
Realgando que o combate a fome
passa pelo reconhecimento desta
natureza da provincia do Maputo,
o relat6rio revela que com o agravamento dos efeitos da seca, em
1980, a produgdo agrdria veio conhecendo rendimentos que se situam bastante aqu6m das dreas
lavradas nos sectores estatal, cooperativo, familiar e privado. Salienta tambdm, que os resultados
da produgSo agrdria em todos
aquele" sectores viria a decrescer

ainda mais em relagSo bs Sreas
Iavradas, no decurso do' bi 6 nio B1/
f 82, no qual, segundo o documento,
as safras do" distritos de Magude.
Moamba e Matutuine foram praticamente nulas.Ainda nessa altura,
or leitos dos rios Sdbie e Incomdti
baixaram bastante, tendo secado
no decurso do ano passado, o que
impossibilitou a irrigagSo das machambas e de toda a actividade
agrfcols dos diferentes sectores.
Consideradcs os maiores criadores de gado ncsta regiSo a Sul do
Save, os distritos de Magude e
Moamba viram os seus campos de
pastagem localizados nas zonas
planas s nds baixas praticamente
secos, e viram-ss impossibilitados
de desenvolver a pastoricia. Em
Magude, os criadores viam-se forgados a deslocar o gado para zoi'Las
longinquas aonde algumas cabegas
n6o chegavam por causa da fra-
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ncrnbn0c do Comltd Prrovlnclal do lleputo

de v6rios dias
queza resultante
sem pasto.
Naquele encontro foi tamb6m
abordada a situagSo do distrito de
Matutufne que, disPondo de dois
rios, designadamente MaPuto e
Salamanga, situados na. zona que
compreende grande Parte das machambas locais, n5o pode beneficiar das suas Sguas Para efeitos
de rega devido ao alto grau de
salinidade.
A situagdo quase comum dos
distritos da Manhiga, Marracuene'
Boane s Namaacha caracteriza-se,
de acordo com o relat6rio apresentado na reuniSo, por uma profunda cardncia de alimentos de
que resultaram mortes, por consumo de uma planta denominada
mangana, fortes marcas de subnutrigSo em algumas criangas raquiticas, na Manhiga, sobretudo na extensSo gue compreende Pateque,
Maluane, Tavira at6 Xinavane, o
que significa toda a zona Oeste ao
longo da Estrada Nacional n." 1.
ACQoES

DESENVOLVIDAS

A inventariagdo das potencialidades econ6micas existentes e a
promogSe da sua utilizt,gilo pelas
6

sltrovan

e egendr de tnbdhoc

populag6es na medida dos recursos
locais, o incentivo da troca de m€rcadorias entre os distritos' a garantia de fornecimento da semente, a
tempo, e a introdugSo de culturas
resistentes d seca foram algumas
das acg6es encetadas.
Na ocasi6o, foi revelado qud um
lote de 626 toneladas ds semente
de mi.Iho estd, neste momento'
garantida, da mesma maneira que
sementes de arroz, mapira e feijSo
nhemba ser6o destinadas ao sector
6Poca
para a pr6xima
familiar
informaagrfcola. De acordo com
g6es colhidas no decurso desse encontro, o sector Estatal, na Moamba, possui jd meios mecdnicos Para
preparar a sua fr6pria semente.
Tomando i sua responsabilidade
uma parte das actividades at6 entdo assumidas pela Mecanaglo, a
empresa Hidr6ulica Agrfcola estd
actualmente acometida toda a actividade relacionada com Sguas e
regas para apoio ao sector familiar,
sobrando i Mecanagro, a actividade ligada aos tractores de lavoura.
Ainda neste dmbito de fazer face ao estado de fome que se vive,

os cooperativistas da Ilha Josina
Machel e Manhiga, plantaram j6 10
hectares e meio de mandioqueira,
enquanto Xinavane abriu cinco pogos e valas que ddo acesso ao Rio
Incom6ti. O distrito da Manhiga
conta com 268 hectares de terra
demarcada e distribufda aos camponeses, para os quais ss afigura
necessdrioenviar uma mdquina para drenar o terreno, promovendo a
sua rentabilidade. Na localidade-ede, 400 familias receberam um
hectare e meio de terra.
Dentre muitas outras acg6es6 de
salientar a construgdo de uma represa com pedras e areia argilosa
no Bairro ds Chimuchuanine, na
Nainaacha e o envolvimento enquadrado pelo Partido na provfncia do Maputo, de todos os produtores. A renovagSodo.equipamento
de alguns agricultores localizados
em zonas com cursos de 5gua, o
estabelecimento de um programa
ds recuperagdo de furos e represas
existentes e a revisSo dos pregos
cobradospela GEOMOC para este
efeito que sdo consideradoselevados, s a promogSo, na medida do
possfvel, da distribuigSo ds ragSo
aos criadores da Provineia - constituem medidas tendentes a solucionar as preocupag6esencontradas
no seio dos produtores.
O departamento da Politica Econ6mica do Partido na Provfncia do
Maputo, considerou importants a
instituigdo de um parque de m5quinas em cada distrito, o que
permitiria assistir os produtores
lociis na preparagdo das terras e
nas escavag6espara o aproveitamento de leng6is de 6gua. A criag5o de uma associagdode agricultores foi entendida como necessSria para coordenar as diferentes
acA6es e veicular os anseios dos
produtores.
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