AfectngIode desenpneEados:

Iniciadainscrig6ovolunt6ria
Inscrsvendo-se voluntariamente, desampregados
residentes no bairro do Hulene, em Ma;rutc, iniciaram jd um processx)que visa a sua integragio em
tarefas prudutivas nos seus locais de origem, facilitando dessa forma a campanha em curso ness,e
sentido.
Hri unidades de produgEo onde a m6o-de-obra
€ escassa.Hd ,exemplosde vida e tnabalho colectivos,
n'o campo, onde nem mesmo os bandidos armados
constituem entrave p,ara 6 se{u d,saenvolvimento: A
IFLOMA, €D Manica, 6 um deles a Maragna, em
M,aputo, 6 outro.

Na materializagSodas directrizes tragadas pelo Presidente Sa'
mora Machel, aquando do hist6rico
comfcio de 21 de Maio deste ano,
na Praga da Independ€ncia, em
Maputo, o Ministro do Interior,
Tenente-General Armando Guebuza, anunciou num encontro ha-.
vido no passads dia 2 de Junho,
no Centro de Estivadores do Xi'
pamanine, s processo de integrag5o dos desempregadose impro^
dutivos que s5o convidados mais
uma vez a abandonar a Cidadede
Maputo, com destino As respectivas
zonas de origem.
Para os nao Preguigosos,a medida foi oportuna em termos de
resolver um dos seus maio,res
problemas: a falta de ocupagSo
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profissional definida e consequentes problemaS financeiros.
Porque, de facto, hd os que
procuram emprego e n6o encontram como acontece em qualquer cidade grande como Maputo
ou Beira. Mas tambdm h6 os que
n6o querem trabalhar e que para
sobreviveram vivem de pequenos
<<biscates>,
ou de expedientes.
O plano de integragSo dos de5empregados e improdutivos n6o
visa ap€nas encaminhd-lospara os
seus locais de origem. O objectivo
6 que a partir de agora passema
ser fteis i sociedade,e a si prdprios, produzindo.
A Marracuene Agricola (Maragra), por exemplo, prontificou-se
a aceitar um determinado nrimero
d e n o v o s t r a b a l h a d o r e sC
. omo

aquela empresa, pelo menos a
Agucareira de Mafambisse,em Sofala, a Sena Sugar em Marromeu,
a Emoch:i, na Zambdzia, o projecto dos 400 mil hectares no
Niassa e Cabo Delgado, precisam
de m5o-de-obra.
Papel preponderante cabe aos
Grupos Dinamizadores e outras
estruturas polfticas ou administrativas dos bairros, no enquadramento das pessoas.Eles 6 que
sabem ou deveriam saber, quem
de facto ndo trabalha e que tipo
de trabalho sabe fazer. E ndo
apenas como muita gente pensa:
Quem n 5 o trabalha vai pgra a
machamba. Isso tambdm rrorque,
no entender de certas pessoas,o
trabalho no campo 6 s6 enxada.
Como diria AmAndio Zandamela, Comandante da PPM na cidade de Maputo, n5,.,6 correcto o
procedimento de certos agentes,
milicianos e elementos dos grupos
de vigildncia, para com os cidaddos. detendo-ps apenas porque
n5o sdo portadores de cart6o de
trabalho.
Em certos casos, o marginal 6
que se apresenta rigorosamente
identificado. Com documentos falsos e tudo!
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