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Notícias, Maputo, 10 de Junho de 1983
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A eetimativa aproximada do nfmero de desempregados existentes na
Gidade da Beira dever6 ser conhecida e divulgada offcialmente dentro
de dias, tacto que nlrrctti o in,icio
do processo de in'tegragio nos sectores prod,utivoo da Beira e dos distr{tos, das pessoas que s€ encontrafi!
*nr oGupagio.

soas sem ocupagdo. onde sa sncontra quase que. totalmente concluido
o processo de levantamento e local,izae6o dos desempregados, a maior
parte das pessoas aguarda o dia da
partida ou a sua integragdop6s Tonas
verdes.
Em contrapartida, na c'idade. o
trabalho encontra-se bastante atrasado, devido el comPlexidadedo seu
De acordo com informag6espro- aspecio ffsico, que possibilita v6rias
venientes da nossa DelegagSo na manobras por parte dos marginais,
capital provincial de Sofala, citando dificultandodeste modo a sua locali'
o 1.e Secret6riodo Partido na Gidade zagao.
-Exemplificando
este facto, Jos6
da Beira, a grande maioria dos bairj6
levrintaros suburbanos
afectou o
Marra disse eue, enquanto o proces
mento dos desempregadosexistentes, so de 'inqu6ritodecorre num determl'
restando neste momento a localizagdo nado bairro oL zona, as pessoas re'
fugiam-se enr outros ou dormem em
exacta da proveni€ncia, por forma a
preparar o retorno.
lugareS in6ert65, at6 que Se Conclua c processc no bairro' onde haRegistSrnosurna falha no tr'bitualmente permanecem'
balho realizado por determinacos ell
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nfro rn€ncionam com exactidio a lop€ssoa
qu"

nenhuma
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calizagio clos desempregadose alguns .r.iprri'-'Jn"t.
pois qua
nem mesmo o distrilo de provqnidn- i.i"-Z:rinUu o-".r?n"qo I actiantouo
cia. Por isso, adidmos a divulgagao ;i;,g;.1" oo partlcc na cidacte ra
dos dados por mais alguns dias cue a cidaCe vei
Beii'a, assegu,"anrjo
disse Josd Marra" abordado pela nos- ."i passaOi a rpente finol, depo :;
sa Reportagem,momentosapos a reu- cflstd levantamento,
por forma a sere;n
ni6o realizada com os secreidrios J.i.tn"rtos os ma'.ginaisreniientese
dos Grupos Dinamizadores.
obrigA-tosa pr;rluz;r.
O .processode levantamenfoestaIOCAIS DE 1NTEGRAQA9
tistico de p*ro"r'-imp.lutiuis--cli
Cidade na Beira, estA a ser realizaA .'integraqso dos marglnais irn'
do e controlado directamente pr;
prociutivos,- {e''rt'l;tdt' revel()u Jos4
que descentralizou a uuI
PartidO,
'peios
duaS zonae
Grupos Dinamizaclores Marra, vai . compreen.der..
acA6o
ooi uaiiros, estando a decorrer cresJe * ? cidade e os drstritos'
Na cidade, -( " a prioridadesio
ap6s o oiscurio
ha algumas semanas,
'em
produqSo de
curnprirnento aS zonas vli:ics ti 3
de 21 de MaiO e
catvSo .vegetat,tilolo-s e lenha' tt:'jo
das decis6es do 4.e Congresso ;;
em moldes cooperativos'.serSo intePartido Frelimo.
grados todos os impiodutivosque por
Ainda segunclo informag6es pres. qfualquer raz6o, residam na CidaCe
tadas pelo 1.e SecretAriod0 Partido, da Beira hd anosr sem familia nem
Jos6 Marra, maiores facilidades na casa nos distritos, embora tsto n5o
realizagSodeste trabalho se encon- dispense excepq6es.
'tram nos bairros suburbanos, onde
As restantes pessoas, os migrait'
volvidos alguns dias, aPos se torna- tas, serSo enviados de regresso aos
d,istritos. Uns' certamente- pqra as
deste pro- --Str-a3-mebnemAes-e-Fropfie@-dss;
rem priblicos os detalhes -Zrprese'ma'-cesd
ouram-se dispostOs a regressar a pro- tros para serem integrad0$ nas rna'
chambas estatais e, sobretudo, nas
dugSo
nos'distrrltos.
"Com
efeito, actualmente nestes cooperativasde produgdo e nas zona$
bairros, cotn elevado numero de pes' verdes.

