Notícias, Maputo, 3 de Junho de 1983
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ComeQou ontem, o esludo dos me)anismos que permltirio evacuar as
ddades de cidadios des€mptegados,
nrbempregados; vadios e oulros, para
que os mesmos venham a fixar resldOncia nos seus locais de origem.
O prinreiro pssso dado nesse sen.
tldo lol uma reuni6o, reallzada onlem,
ae prlnclpio da noile, em Maputo, e
dlrigida pelo Ten€nte.General Armando Guebuza, Minlslro do Inlerior, na
qual fol possivel lazer as prlmelras
auscullaq6es e recolha de opini6es
sobre o que deverao ser os releridos
mecanlsmosO encontro, que se insere na aplicagao das orientagOes lragadas pelo
Presiden,te Samora Machel, no comfclo de 21 de Malo (ltimo, na sequencia da divulgageo das decis6ps do
4.e Congresso do Partldo Frelimo, visou, tdmb6m, 3 mobilizagao dos Gru-

Aludiu que :nds 6 somente nas
cldades que s6o . prec1sos carplnl€ltos, p€drolros, meclnicoe e . ouro8
arliflces.
Ao aponlar a importancla de que
se reveste este trabalho que, segundo
advertiu aquele membro da Direce6o
do Partldo" tem impllcag6es politicas
e econ6micas delicadaS. Armando
Guebuza afirmou que, anles do mals,
devsmo3 Incldlr lodo o ,trabalho so"
bre lodos aquelee qu€ se enconlram
at?ngldos.
,Outras medidas anunciadas' na
|
sequ€ncia desle encontro dg auscultaQ60 e rocolha da oplni6o popular,
referem-se d criagdo de um mecanismo , de controlo .da circulag6o de
viaturas nas entradas e safdas da Gi.
dade de Maputo,
O Os desemprBgados, que jA se
tinham .aoresentado nas. sedes dos
GD a pedlr colgcagdo, deverdo ser

:Arnt,olndo
No inrapem,
Grrebu:.ti clttgr.ttlo'fo/ava,oticm :bara c1nle.
rtus. de responsrit'eis,sobre 'a progratilaQAe:de acgbes,tendentqS a
eyacu'ar das cidades os desenrpregados e vtidios, otr itrtegragdo de
outrQs em sect|res produtivos
.
pos Dinamizadores, dos mais de 90
bairros da Cidade de Maputo, para o
vasto trabalho que neste sentido este
a ser programado
A introduzir o tema central da reu.
nl5o, na qual participaram representantes das estruturas polilicas de base
e das estruturas centrais dos Minist6rios do Interior, da Justiga, .da Seguranga e da Defesa, o Tenente-General Armando Guebuza afirmou que,
entre os vicios e defeilos legados
pela sociedade colonial, urge combater a preguiga, o desemprego, o
bandiiismo e o rouboO Ministro do lnterior definlu, na
ocasiao, que o trabalho politico, lunto das populag6es, deve ser iniolado
.
lA, .para que o mais cedo possvfel
lodos (os allnEldos) possam flcar clarog sobre a necessidade da sua lnlegrrQao em .locais onde produzem o
que necessitam prrr comer.

as prime.iras pessoas a seram eVacuadas ou Integradas em sectores de tra'conforme
balho,
sejam ou nao de
Maputo. Paia lsso, fre em breve ser
criado um sistema de reoisto,
Deverd ser iniciado um estudo
!
tendente, a encontrar os mecanlsmos
ideais de a"ctuageonos.casos de elemenlos ou grupos de elementos que
tenham de ser evacuados para os
distritos ou plovlncias de origem e
nao possuam condig6es econ6micas
que lhes permitam soluclonar, por si
s6, qu6st6es ligadas aos transportes.
g Para facilitar a busca de cidadaos desonestos 'que, ,sendo' desempregados,. Subempregados ou Vadios e
ndo se ilnscreverem nos respectlvos
locais de residdncia. irA , ser, InstltrJfd a a e x i g d n c l a d e r d o c u . m e n l o s .d e
Bilhote de.ldeniidaae, Carcidad6o tdb de Trabalho s Cartao de Resldencla,

