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Durante um comicio priblico rca-
lizado rec€ntemente em Magudeo Jos6
Moiane, Governador da Provincia do
Maputo, disse que o distrito deve es-
tar preparado n6o so para receber
como para dar lrabalho aos improdu-
tivos que venham a ser retirados da
cidade de Maputo e enviados para
aquele distrito.

O Governador do Maputo referiu-
-se, tamb6m, ir  luta contra os pregui-
9OSOS, luta que, segundo afirmou, de.
ve ser feita em paralelo com o ccm-
bate contra a fome. Moiane sal ierr-
taria que <quando ha poucas m6os
a produzir e muitas bocas a consu-
mir, h6 fome, j6 que a comida 116o
chega para todos.

A integragSo dos improdutivos, no
entanto, n6o deveria ser vista so,nen-
te em relaQSo aos <regressadosl.
Jos6 lvloiane disse que, me3ff:o em
Magude,  hA actua lmente improc iu i ivos
que devem ter um trabalho concreto

a desenvolver, com prioridade para a
produgSo de comida.

Aproveitando este ponto que. des-
tacou, surge como uma das oecis6es
do Congresso,  anal isou a ocupaQec
das casas do Estado naquela regidc,
a qual deve ser feita discipl inada,nen-
te e por pessoas honestas.

<Os preguigosos, marginais e can-
dongdeiros ndo podem viver nos , imo-
veis ds Estado> - disse, para acres.
centar que deve ser feito, doravante,
um trabalho de levantamento da si iua.
gdo das casas da APIE al'i existentes.

Saudou, por r i l t imo, a populag6o
de Magude, pelos seus esforqos na
luta con,tra a. fome bem co,iro contra
as agress6es imperial istas. ApSs o
comfcio, atendeu diversas quest6es
que lhes foram colocadas pelos cam-
poneses, muitas delas referentes e
seca e h forma de a superai ' .  escla-
recendo ainda alg uns assuntos cja
v ida nac ional .
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