
Envolver todos
oE sectores r,t uftl*

dos desermpregqdos
ns integrsqdo

E Ministro do Interior ao

O envolvirnento das Direc96ee pro-
vinciais na participaqd6 activa da
alectagis dos desempregados e sub-
empregados nas larefas produtivas,
bem como a evacuacAo das cidades
de candonguelros, foram os temas tra-
tadoe na reuniio orientada, s6bado"
n6 Beira, pele Tenente-General e Mi-
nislro do. Intenor, Armandg Guebuza,
com os rnembiros do Governo provin.
cial de Sofala.

Ao expl icar ?s l inhas gerais Ca
operagds de <l impezau das cidacjes
d9s desernpregacjos e marginais. ac.
gdo que se enquac'ra no cuhprimento
das decls6es do Congressoo o Tenen-
te-General Armando Guebuza disse
s.e.r necessAno em primeire lular po-
lltizar q proc€sso e transforme-to num
movimento de massas

- Vimos isso nas reuni6es que j6
efectuimos em Mapulo com as estru-
turas dos Daiilos e das empresas onde
constat6mos que os trabalhadores e
as populagdes em geral. eslio activa-
mente empenhados em acabar com os
males que enfermam as nossas ci-
dades, parlicuiarmente os'candonguei-

Governo Provincial de Sofafa

ros e marginais - dir ia a dado passo
o Min is t ro  do ln ter ior .

Em seguida, o Ministro do Interior
fez ver que este processo rJe l impeza
em curso nas cidades ds pais. visa
e l iminar  o  desempr.ego que em a igu,
mas circunslancias 6 a base da pro-
l i fe raqdo da n:argrna l idade e c la  can-
donga. A este prop6sito, ele af irmou:
E necessirio um conhecimento pro-
lundo da siluagSo o um trabalho
coordenado de todos os s€clores en-
volvidos, para que este proeoEo, que
ti complexo e delicado, possa decorrer
com 6xito,

O Ministrq Armando Guebuza. in-
formou ainda naquele encontro, ss ta-
refas especfficas que cada Direcqdo
Provincial presente ali tinha a realizar
dentro deste processo.

- Teremos €m conta as condlg6eg
especificas dos cidadios de,sempre-
gados, pois esta operaqio 6n acima de
ludo, um processo politico, So assim
acabaremos com a lome e no campo
nascerio novas cidades - concluiu o
Min is t ro  do l r r ter ior  Armando Gue-
buza.
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