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Registedosnq Beirs
improdutivos ^/.rcFlqt
por Boglrio Sifoe (Delegagao de Sofolo)
Mais de dez mil Pessoas conslitulam at6 30 de Maio {ltimo" a reser'
va de mio-de.obra improdutiva regis.
tada pela Direcgio Provincial de Trabalho. em Sofala, desde 1978. De
acordo com informag6espresladas ao
nosso Jornal pelo responsivel daque'
la instituigio, Ant6nio Chicumb€, em'
bora ,esla quantidade de pessoas de'
sempregadas seia elevada, nio cor'
responde ao verdadeiro nfmero que
,deve ser ainda superior, porquanlo
muilas outras, nio tenham solicitado
emprego"junto da DPT.
Provenientedo campo. este movimento migrat6rio em massa para a
Cidade que se intensificou nos Ultimos anos. Do total calculado em
1 0 2 3 6 p e s s o a s "7 8 1 8 s d o d o s e x o
mascullnoe 2418 mulheres.
A colocagSo destas pessoas de
acordo com as solicitag6es de vilrlas
empresas e outros sectores de servigo tomou-se dificil. Fois 9u€, a
maior parte carece de quaisquer habilitag6es lite16rias ou quiliflcagSo
profissional. Basta com efettg referir
que, do global registado peia DirecQdo Provincial de Trabarho,,5627 entre homens e mulheres,sds pessoas
s o m h a b i l i t a q d e sn e m q u a l i f i c a c d o
protissionale as restantes com deficiente preparaqSo.
CONSEOUENCIAS
Desiludidoscom a ideia preconcebida da vida fAcil e simoles.que press u p u n h a mp o d e r e n c o n l r a r n a s c i d a des, 6 evidente que, sem meios de
dessobrevivdncia.as eonsequdt'rcias
tas migragOesobviamenie ndo se fi'
zeram esperar. rellectindose actualmente na candonga, banciitlsmo.ern
alguma5 dreas e no exagerc das bi.
chas.
No encontro tido com o Dlrector
Provincialde Trabalho, podemos concluir que pelo menos mais de quarenta por cento do total de pessoas
que diariamenteafluem as diversasbichas para a aquisigdo de v6rios pro.
dutos alimentarese dom6sticos. s5o
de facio cidaddos lmprodutivosque
o fazem com intufto de revend&los a
pregos altamente especulativos.

<A espera longa e prolongada de,
as pessoas serem chamadas e coro
cadas nos servigos, cria um vazio,
no qual estas se viciam>. a vrda fAcil da qual se viciamlo disse Antonio
Ghicumbe a prop6sito dos candongueiros.
A titulo de exemplo.foram nos revelados factos quotidianos, passados
naquela direcgdq de pessoas eu€,
volvidos alguns meses de espera!
quando chamados a apresentarem-se
a uma Ceterminadaempresa se recusam. chegando ao extremo de lmpot
condig6es, ndo obstante 6 facto de
ndo possulrem nem habilitaQ6esliterdrias e muito menos qualificaQaoprof issional.
ENQUADRAMENTO
DE IMPRODUTIVOS
'tjeci'
Gom as novas orienlagdes e
sdes do Partldo de mover a integra'
gdo dos lmprodutivos nas Zol'lds ver'
des e obrigar outros a regressaremao
campo, por forma a <aliviar> as cldades de rnarginais, 6 DirecAdo Provln'
cial de Trabalho em Sofara.cancelou
todos os pedidos cie solicttagds de
emprego no m€s findo. estando s irabalhar presentementeem colaboragio
com os Grupos Dinamizadoresdos
Bairros.
l)or conseguinte,todos os improdutivo:, guer citadinos euer firerantes,
deverSo em principio voluntariamente
se apresentaremnos seus locais de
residdncia.onde se procecierdo respectivo registo e coiocagdo em conformidade com as ilovi5 orlentaQ6es.
Se por um lado este ncvo m6to<'io
vai permitir e autoriz6ros Grupos Dinamizadores ilo ccntroio dos seus
moradoresoFof outro. vat facilitar a
integragdsna real;zag5ode pequenos
projectos a serem levados a cabo.
r"ros Bairros Conrunaise eutros centros sociais.
Em acQSoparalelaas estruturaspoliticas dos Bairros, estSo a proceder
presentemente, um processo de levantament6por famflia que lhes Jer.
mita identificar a ogupagSoprofissicnal dos seus residentes.sobretudo cs
improdutivos, seus locais de provenir0ncia€ cdusds da sua deslocaqSo,

