
No csmpo estti o futuro

Fnlmreiros volum&Gn6es
Hms€rewem-seM. ztlel6a
em ftdlqvqfsne

No Bairro de Mavalane, tnscreve-
ram-se j6, voluntariamente. 2g pessoae
que desejam regressar ios. seui locais
de proveni€ncla ou .pretendem fixar
resid€ncia em oulras zonas do pais,

, Esta. lista foi enviada, pelo Grupo
Dinamizador daquele bairrb, a Dlrdc-
g5o dos Bairros Comunais. Do t 'otar
de, inscri tos. apenas cinco nao sspe-
clf lcam a data da part ida, nem o to-
cal onde desejam ser colocados-.

No que se refere aos rgstantes, as
datas variam - desde 30 de Junho
ern diante --- bem como os locais de
destin6 ll Que vflO desde iS rpro\rifi-
cias_do Maputs e de Gazai at6 outras
reg!6es. Do total,  apenas nove sao
mulheres e dors dos inscri tos s6o na-
turais da cidade de Maputo. pelo que
a sua si luag6o vai ser c6nslderada
em part icu'ar ,nio devendo abando_
nar  a  c idade.

_. Entretanto, segundo refere o Grupo
urnamlzador de Mavalane. em nota
que acompanha aquela l ista, estes sdo
apenas os primeiros nomes, pois no_
vas listas estSo a ser elaboradas,
sinioma de que naquele bairro o tra-
balho ndo tem sido descurado.

Conforme nos in:ormaram ni Direc-
QEo dos Bairros Comunais, em certas

zonas da cidade de Maputo. talvez
por falta de sensibi l izagdo. comegou_-se a lazer apenas o recenseamento
los.desempregados, o gue correspon-
de ir segunda fase do processo.

A primeira fase, que comegou on-
tem e se proionga por 15 di is, visa
a inscrigSo vofuntdria das pessoas que
queiram abandonar a cidade. Esias
inscrigOes" obtidas a nivel de local
de residdncia. podem ser canalizadas
por dois processos diferentes.

. .EI ambas, passa do chefe de quar,
retrds dtrectamente para o Grupo Di-
namizador. Depois; num dos casos d
transferida para a Zona Administra-
t iva, daqui para a Direcgdo dos Bair-
ros Comunais ,  em seguida para o
Conselho Executivo Oa didade de Ma.
p_uto e, por 0lt imo, pari  o Ministdrio
do fnterior. onde funciona o Comando
Provincial Operativo. No segundo caso
passa para a Direcqdo de ldenti f ica-
g5o Civi l  (DlC) e deste para o Minis-
t6rio do Interior onde est6 o referido
Comanc$o Operativo.

Nesta primeira fase. que n6o serA
coersiva. procura-se obter o. mdxlnto
ire elementos sobre as pessoas qrio
partem para depois se accionarem os
mecanismos necessdrios p?ra o seu
!ransporte e f ixac6o nos locals pre-
u iamente esco lh idos
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