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0 GompoÍtomento dos GX-Gomprometidos
ürompümlnsdo nos locois de frubstrho

Para um enquadrament6r correclo dos ex-comprometidosr nos
locais de trabalho, é necessário um acompanhamenlo do seu
comporiamenlo pelas estruturas máximas do local, onde as
mesmas se enconlram a desempenhar a3 suas Íunções. Junlo à
população, esses eiementos devem parlicipar activamente nas
reuniões e lareÍas realizadas nos bairros - este Íoi o depoimento
de u:m dòs leitores inguiridos pela ngssa Reportagem na rúbrica

"Opinião Pública', .

FERNANDO MUGABE í.J? aÌ]os.
irabalhador da <PESCOMI N,rr:s
naÌ e residente n6 BairÌ!,J de xrpa-
maÌtÌne) - Ácho qr.le o enqusaìl'â-
mento dos ex-Compromefidos nos ìo-
r i ! ìrs cig trabaÌhs Cepe::derá clo seu
rt l trcienamerìto I lol Ì t ico conì os eoje-
gas.

Espera-se . qne eles teÌìham urìÌ
coì1].ìlol"tìtneÌìto apreciacio_ no senttdrr
de d€tÌìonstl'arenl eue na realiclaclc
estão at'rependicÌcs cÌo rnal Qus prat.r-
cÂraÌn. O seu comportamento nos
postos de írabaÌho dsyg s€r â,compa
nhaclo Ìte.las estrutul'ar: Ìì1rìxlnlÈs cliì,-
queles pÈstos. assirô como peios coiè-
33s de lraÌ:aÌho.

lÌo gue Ctz resJreito ao apoÌo dâ
ì:ol ' r t t iacào rt ir  rerntegracão oo$ ex-
-comprometiclo5 a nlvel dos ltain"os,
tenÌro lr ciizel qtte esta aieve lteJmpa-
nhar ta.mbém o seu corTrilo!'r-iìlneÌrto.
Eler deverrt Ì lal ' t icÌpar act ivânìenl,e
nas reuniões besl cottro em todos os
trabaÌho,- qÌ le se real izanr naqueles
locais de residência, Niro derrern per-
mAnecer conìpìexacìo;s. eies suo fìlhcts
de l ' locnmbtgue. Só assÌm. traba]han-

cìo corn boa vontade e em eoiabore
cão corn a, po;puleção, é que poci.:m
ser reinfegrados totaJm€nte na nossa
;ociedade.

NTARL\ DE F'ÁTllÍ.l LA\GA (?õ
anos, t:rabâlh;ìCora da (PESCOMD
IuternacionaÌ e iesidente no Bâirro
da l la:haììgãlenet - Fera o er)qua-
cìrameutg corlecio dos ex-comprome-

tidos nos locats de trabailÌo é preaso
uma vigilâncta elicaz àqueles elemen-
los g ser onentadâ pela es0ruütrr€,
ìcca1 de trabaÌho. Ele5 devem !rab,a-
ìirar acivamenfe corÌl os colega5 .;
participar nas falelas da Reconsilti-
c,às NacionaÌ. Nós aincÌa Ìtào dêposi-
ta.mos todâ a confiança em deieln:r-
nacìcrs eiemetrtos.

Por isso, cabe a eles esfoÌ'çarem-se
no senLldo de demonstrrarem o seu
arrependimente perants o Povo. E.Ìn
relaqão à sua reintegraçáe ilcs bair'-
Ì'OS, tambesl depe.n<Ìer*u, d.o ComÌloÌ'-
taÌÍlento or eles demonstì'acio a. ni-
veì- daqueles locars cle r.esidência-
IJevem palLlcipar activamente nas
reuniõe5 aÌi reaiizacÍas. Não cievern
trndal fugidos cÌa popuÌaqão só pcr-
que forarn comÌlrometidos. Depois Ìla
reulrião que tiveïanr com o DiIeccão'

má,xima do PaÌtido e Governo. do
d.iscurgc do encen'amôÌ1to, o Ptest-
dente declarotÌ que a parlir daqÌrele
Ìnomento seçiam designacÌos ÍiÌhos
moçambicanos e não compÉmetidos.
seÌ1do assim SeÌ':lo reintegrados totai-
mente na sociedade depcis de pro-
1aÌ'mos se lla verdadg esLão atrejlen-
didos ou aìncÌa conbinuam coÌn âque-
ie comportamento coÌoÌ-ìlaÌ.

DOMINGOS SONO í4? anos, tra-
baÌhacior do JÕrnâl {.(Notieiâ.s) e resl-
dente no Bairro cenüral) - Nãc
tenhq nacia a cìizer acerca <ios eotn-
ÌlÌ'ometicìos, poi5 scho qne 9 princtpaÌ
ja foi rlito na rennião que tiveratn
nos illiimosi dias com o Presidente
$amora. Durant€ aquele encont'ro,
eles mostrariìm-se arrependidos dos
erÌo5 cúlr€ticios. ÂgoÌ'a resta ver na
prírtica o cumprimento ci61 stla pÌo'
messa. Qttantb a'c seu enguadrarnÊ1Ìo
nos postcs de trabalho é-me dificii
responder, nn meclicìa €m que r!'ìtllios
cleies jr i  Ì ' inl ' ìâÌÌr  t fâì lalhando onrìe:e
encontral l  actuaimente.

Penso eu gtÌe, se o Pari icìc deel-
dil con-qjcìerí-Ìo5 eomo fìlhos moca.m-
bica'nos, é pcrqrre Já annÌisçu o seu
comportamento cì€sde o momento em
que apreseÌltara6 aqueles elemenfíìs.
\ las em tocìrr 0 c9So. clPvemos 1'r
vigi iâncin sobre os es-complomeíÍr ios,
poÌqrìe exístem alqnns que ainíÌa não
e-sfáo bem sa.tìsfeitcs com â, nôva
sociedade.

A popuÌac.{o cìeve aPoiay aque'es
eÌementos para nâo os marg:lnaÌizâr.
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