"Operoçõo Produçõb"
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A utilidade ou não, para a comunldade,de diversas actividades desenvolvidaspor irabalhadoresem regime livre na Cida.
dc de Mapulo, conslltul ,rma queslão que tem absorvido especlal atenção das eslruturas de base. ConÍorme apurou a nossa
Reportagem,é decislva a correcta análise da sltuação de ele.
ínenlos que lrabalham em regime livre, uma vez que a continui.
Atravóg dg contactos com responsàveis de Grupos Dinamizadoreg e de
outros msmbros d€ dir€cçáo das estruturas de base. a nossa Reportagenr
constatou quê muitos dúsles trâba.
fhadoree €stão e Inscrever-sq gata
obtcram Cartão do Traba,tto,
Para um malhor enqusdram€nto da.
qurles lndividuos. as oslruturas de
base rivitam precìpilar-ae no reconheciínento dos Cafiões de Trabalho que
aÍluem dlaÍiamente às sedes dos Grupos Dinamizadoreg desde e,lê se con:
clua scr duvidosa a utilidade dà actividsdè de alguns do6 seug portado.
Íes.
lsto porque a continuidade de Der"
manôncia de lrabelhâdores indivídúEls
nos Bairros da capltar. dependê deg
comunidrdes, porquc só clar é que
pod.m dircr cç o lrlbalho dc íuleno
ó ou não é útil aÍiÍmou Timóteo
Jeremias, Licoze. Sacrelárìo do Grupl
Dinamlzador d6 Bairro Bagamoio.
'
Ële e vários lnteÍlocutores são âinda
de opinião de que há nEcessldade de
uma análise partÍcular sobre a situação de determlriados elêmenlos que.
embora não possam ser útêis. irabdlhanc'lo individualmenle, poderiam ser
melhor âproveítados quando afectos
a sectorês produtivos da sua especialidade. E essâ afectação pode não ser
necêssãriamente na capital do País.
cxisl6m dí3lritos ou aldelas comunais
onde um carpinteiro..ou pêdrêiro, qua
lá não exi6tem. poderiSm dar um con.
tributo muíto grande. Alguns desses
lrabãlhedóros estão no entanto nas
cidades.
-Entrc
asror, conhgço c!Ípintcl.
ros. tÉprlêlrof..pcdreiros.
Íerreiror e
outro! que são vcÍdadeiÍos mGttror
- dissê AnÌirnio ôumende. responsá-

A SecreÍtirìo 6s Çrupe Dínani.
z.ad11,61ç Bairrg Baganrcio, 'Tí.
ntóteo Licoze, mostrandg à nossa
Repo'rtagènt a l.ista de traballndores em regìnw Ìívre
,

.

vô|. dô Abastecimento no Bairro da
MaÍalala.
OuÌra agtividade reconhecida como
útìl * pelo menos citada em destaque
pelog nos8os interlocutores é e
dos <<tchova xltadumal. PoÍ dois motivos. de.acordg com ag decÌaraçôes
prestadas à nossa Rêportagem: eles
aparecêram como rêsultâdo de um
trabalho de mobilizâção que visava a
resolução do .problemâ dê transportes
a nível local.
Outro motivo é que ele5 Já demonstraram que são capazés de aiudar
alguém que tem doÍs sacos de c.imento, poi exemplo, para lÍansportaÍ de
um lugar pâra outro. Mas entro êles
lambém exÌslem problemas. porque
existem a mais em alguns locais, mas
não existem noulros,

E OS (BISCATEIROSI?
Na análise das estrutuÍas de base
sobrê a utilidade ou nã9 de cerlas
actividades de trabâlhadores em re-

dade da sua permanêncianos Íespectivosbalrros depende fundamentalmentedo reconhecimentoda sua acllvidadg como útil
à socledade onde se lnserem, ou da posslbllidadede vlrem a
ser aíeclos a sectores produlivos para o seu methor aprovalla.
mento.
gime livre verifica.se a 6xistência n03
bairros de eìemenlos 4ue vlvem exclusivamente à base do que é comummente conhecido por (biscates).

Coníormeapurámos.a activldadede
muitos desteselemanto3náo é, à par.
tida, útil às comunidadesonoa se
inserem, devido à irregularidade
de
acção,adulteração
slstemátlca
de pÍeços, à práticade candonga.entÍe oulros Íacteres.

lista consla Aurélio Mbenzane que só
pode adquirir retalhos de cabedal às
Cooperativas,de SapateiÍos)..
Trabalhando apenas dois dias por
semana, patrão e empregado, estão
em acção somente sei5 dias por mès
] _qoo tsso rende. segundo Aurélic
Mbenzane. 4000.00 a 6000,00 MT men.
salmente, com a venda de sandálias
por 900,00 a'1000,00MT cada par.
Com esta receita. disse o Datrão.
pago 2000,00 MT âo meu empregado
por mês, e .compÍo malerirl para nãc
dcilrr'a
sapatarir ir à falênèla.

Dá-se-lhes.
de acordocom o Secretário do Grupo Dinamizador
do Bairro
Mas o Secretário do Grupo Dinami.
Bagamòio,uma oportunidrdede esco- z a d o r d o B a i r r s B a g a m o i o . c o l o c a a s
lhercmuma formade seÍ?mmâis úlots s € g u i n t e s q u e s t õ e s : o q u e é q u c o r
à socìedade,
dols sapâteiros Íazem na mrioi partt
. Registámos
um cxemplodcsta 3ituâção aindano Balrro dc Bagamoio.Em
írente da scde do Grupo DinamÌzador
d6sta comunldsdesllur-sc uma' Dequena barraca gnde trabalhamdoìs
sapaìeiíos:um palrão e um empre0 a d o .. r m b o s .l o v a n sd e 2 4 a n o s d o '
ldade,,Um dclcs ó dc Orza. íol mt- :.
neiro na Áfrlca dq . Sul. mal dcpoìs
Íicou,em Maputo.

dos dias em que não trabalham? õnde
é_ que e patrão. depois de todar ar
despêsas obrigatórias, encontrr
cli.
nhelr6 para o seu sústento e o da
Íamílla? Onde é que'ele enconlrr bos
parlc dc mrtcrlal que nãp há à venda
no ncrcado legal?.,,

Os dois, entrcvistadosscparrdlmonte pela nossa Reportagem,rovelaram
qua conÍeccionam
ou consertâmsapatos e sandálias,apenasdols dias oor
gcmana a duÍantc algumts horas.
O roslo do lcmpo nãe ÍarcnÌqs nrda
precicouo patrão..AurÊlio,
Mbcnlane,.
que âcrescentouquÇ é por Írllr de
mrlÇÍirl.
(Sabc-ecqut âs ostruturas llgadas
à Indúsirh da Curtumes ê Calçadp,
eancelarama venda dê cabodal e de
outro materÌal a sapatoiros,cuja
activldade não o JustìÍlquç:Nosta

Aurélio Mbezone - qe ysj16 do
tenryo rrão fazeìnos nade...>t

