
Nos pr5ximos | 5

lmprodutivos
spresentor-se sos GDs

O Langada operagSo de "limpeza" das cidades

por Pedro Tivane
Quinze dias, contados a partir de

ontem, 6 o prazo' dado a todos os
desempregados habilantee nas cida-
des para se apnesenlarem aos Grupos
Dinamizadores e declararem asua
pronlidEo em regressar aos dislritos
de origem ou seguirem para centros
de produgSo a indicar pelo Governo,
anunciou ontem o membro do Bureau
Politico do Comit6 Gentral e Ministro
do lnterior, Armando Guebuza, ao lan-
9ar um apelo dirigido a todos os
habitantes das nossas cldades.

Expirado o prazo, proceder:se-A b
retirada compulsiva das cidades, de
todos os desempregados ou improdu-
tivos que se n6o tiverem apresentado
voluntariamente.

Para langamento do apelo e infcio
do trabalho que' culminar6 com a
"limpeza" das cidades, responsdveis
do Partido e Governo orientaram reu-
ni6es populares em cinco dos bairros
mais populosos da cidade de Maputo,
nomeadamente Mafalala, lnhag6ia, Ba-
gamoyo, Hulene e Mavalane.

Fatndo a milhares de residentes
do Bairro de Mavalane, Armando Gue-
buza expl icou detalhadamente, dialo-
gando a cada p.sso com a popula-
q6o. que o Governo criarh todas as
copdlqdes para que os clladags sejam
reconduzidos aos seus dfstritos de
origem. Disse que todas as provin-
ci ' ; ,  para al6m de estarem tambdm
a lanqar a mesma operaeao, est6o a
criar todos os requisitos indisoens6-
veis i recepgSo dos que forem eva-
cuados das cidades.

Neste ponto, Guebuza disse ser
impoitante nio esquecer o principio
fundamental de que na .Rep0blica
Popular de Mogambique n6, h6 falta
de trabalho. Se nfro h6 na cidade h6
no campo

Esta uma das raz6es da opg6o pela '

evacuaQdo das cidades de todos os
desempregados ou improdutivos. Na
execugio desta evacuagdo, t6r,-se em
conla duas categcrias de cidadaos: os
honestos, aqueles que se apresentam
voluntariamente nos Grupos Dinamiza-
dores, e os desonestos, aqueles que
v6o tentar furtar-se ao apelo do Go-
vern

- Por exemplo, aqui no Bairro de
Mavalane, at6 agora inscreveram-se
voluntariamenle apenas 28 pessoas.
N6s sabemos que os desempregados
residentes neste bairro sio muito
mais - disse o Ministro do fnterior.

Aqueles que j6 se declararam sao

dios

parte do primeiro grupo, o dos hones-
tos, que integra cidaddos gue procu-
ram trabalho sem resultado.

Os que se mantOm no si ldncio e
que vdo tentar escapar i. evacuagdo
sao. os que deverio sentir o peso do
Poder Popular. Como dir ia Armando
Guebuza, devefio ser tralado3 como
caSos de criminosos, devem ser tra-
!:do". de torma policiat. Tem que sen,
tir sobre efes o poder do nosio povo,

TODOS DEVEM TRABALHAR
TODOS DEVEM COMER

. Na pqrte introdut6ria do sdu impro-
viso, e Ministro Armando Guebuza'fez
a aniilise dos problemas que enfrenta
o Pais, detalhou a forma como o Con-
gresso se debruqou sobre eles e algu-
mas constatagOes.

No caso concreto das cidades,
constatou-se que, devido i complexa
ramif icagSo da candonga e i  prol i te-
raqSo de gente improdutiva, quem
come sdo os que nao produzem e os
que produzem e sdo honestos nao
tdm que comer. .

lsto porqu€, conforme expl icaria. o
cidaddo trabalhador e honesto, pela
manh6, vai para o seu posto labdral.
Enquanto isso, o candongueiro, o mar-
ginal e o desempragado vEo &s
bic!a,,-,_colnprqln os_ prcglulos e enca-
minham'nos para o cirbuito da can-
donga.

- Compram um pdo por dois me$.
cais. Dividem.no a meio e vendem
a metade por quarentao cinquenta me.
ticais - exemplificou Guebuza.

Enquanto o candongueiro faz isso, o
sabotador nos transport€s priblicos
pega no machimbombo e vai encons-
t6-lo ao p6 do bar para matar as
lazeiras da v6spera, tevando os tratra-
lhadores a chegar tarde ao servir:o.

Estab acg6es inimigas levaram ao
avolumar dos poblemas e a que o
Povg 66msqasse a interrogar sobre se
o Partido Frellmo se preocupa com os
problemas do povo.

- O nosso Poyo, inteligente que
sempre foi, soube ver que a causa
n6o 6 o Partido. O nosso povo com.
preendeu e disse basta. por isso pro.
duziram.se as decis6es do Congrebso.
O nosso Presidente fez uma remode-
lagSo governamental para permitir re.
solver e!9es problbmas. Tarela prin.
cipal: Eliminar bandidos armados,
eliminar a fome e a nudez - apontou
Armando Guebuza.

Na pdgina dois desta edig6o, mais
pormenores sobre o assunto.
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