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O Comando 6 chefiado pelo membro do Bureau Politico do Comit6
Central do Partido Frelimo e Ministro
do Plano, Mdrio da Graqa Machungo
que dirige a Provincia da Zambdzia.
At6 ao'momentoum total de 1326
desempregados foram inscritos nos
arrpo5 Dinamizadoresdos bairros da
cidade de Quefimane,enquanta 1226
sq inscreveramna Direccdo Provincial
de Trabalho. Estas cifras foram anunciadas na reunido que cufminou com
a criagdo do Comando ProvincialOperativo, por uma comissdo constituida
para o efeito.
O Ministro do Plano, encarregou
o Comit6 da Cidade de Quelimanede
acompanhar o processo de reestrutu-
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Os reeducandos do Cenlro de
vhltaran as ofiReeducagSode Jalar, no. Dislrito de
le':,iomaramcon, dii. boriacieiras Marracuene, em MaSruto,est6o a detor$ ,faiaqamdas senvolver diversas actfvidades agricotbflho e da vida. las, bem como de criacdo de peque,
nas esp6cies e de artesanato,visando
afd-Secret6riada
cdflg de Anrizacje a sua auto-sufici€nciae melhoramento
, d,,Povos.debru- do nivel de vida. Tal constataaAofoi
p.rftenie das Re- feita pelo Governador da provincia
do Maputo, Major.GeneralJos€ Moia94$so do Panido
ne, que se encontra de visila drquele
,em Moqancir$e.
aenc6o e cJada distrito.
Urn caso particular a destacar 6 a
ot$los artesana. prdtica de pisciculturaque estd a ser
desenvolvida em quatro centros de
.tlfbequlst6o no
' ' @ e ' E s o a r a r e a criaqio de peixe, localizados numa
[ffi,.que. pode- zona pantanosa.
Para a produgdoagricola,os reedu6li:f,ffi :neste do.
candos de Jafar prepararam quatro
elcgaodomocam- hectares de terreno, onde planiaram
nQ;nOtanC livro mais de 400 mangueirase vinte outros
hectares de bananeirasisp3des de honra
Eles.cultivam ainda horticolas,citrinos e outros produtos,numa Srea de
cerca de vinte hectares.
Nas horas de lazer,os reeducandos
do Centrs de Jafar dedicam-se A produgSo dr obras de arteshnato,cuias
receitas de venda revertem em beneficio da comunidade.
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ENCONTRO
coM os RECLUSOS

todurados, foram
O Governador da Provirrciado Malib,,por tornarern. puto, Major-GeneralJos6 Moiane,que
illtlr fascista de
este',e em visita de trabalho ao cen.,..
tro, teve um encontro com os reclu:0s.dlrectos do sos, onde falou da necessidadeda sua
nlgrtospor'<ofe- transformagdo, de modo a que, no
for,Qsl'lmites.de futuro,, sejam riteis a sociedade a
ntlrnt, polftlcosl. quem causaram prejuizos com os seus
tb&ar-se: manl- crimes.
ai';i*itar ,fascista
- Em certas ocasi6es, hri necessl.
dade de reeducagSo. E uma forma de
r;.:qma.
mani?esta- di.sciFlfna, uma forma de vivermos leli.
t,i;.ft€htc
l'Embai- zer nesta nossa Rep0blica - dlsse
Jos6 Moiane.

No'encontrofoi' elditoo coipg,exF
nrrtivodo ComandoProvincialOpera-

tivo <ia Zambfzia formado pelo SecretArio Provinoial para a OrganizagSo
do Partido. Comandante Provincial da
PPM, Pr.esidentedo Conselho Executivo da Cidade de Quelimane,Director
Provincial do Trabalho, Director da
Agriculturae o Director Provincialdo
Serviqo Nacional de Seguranga Popular na Zambdzia.
lnformag6es reveladas i nossa Reportagem indicam que o corpo executivo do Comando ir6 funcionar no
Conselho Executivo da Cidade de
Quelimane,enquantoo Comando Provincial Operativo i16 trabalhar nas instalag6es do Govern.o da Provincia.

Vole ds lnfuileme
incentivo ps_rs Ai+

desempregsdss {s
Urn combate conse$tente conha suem animais de Pequeno porte c
e fonre e um exernplo a segu|r pelos n€stg campo, s6o nitidos os dVsflQos
descmpregados e:cedent6rios e lmpro- registados na 6yiagde de patos, gandutivos constituiram na passada terga. sos e porcos.
-fei,ra, o ponto fulcral dos discursoe
De acordo com Ped,ro Chissano,
proferidos por Alberto Massavanha. Chefe do Secretar.iadod,a Assembleia
nBr Pre$idente do Conselho Executivo e do Conselho Exocutivo d,6 Cidade
da Gidade de Maputo, sos cs,mpone- de Maputo, os produtos s6o canalises de tr€s cooperativas de produgSo zados para o priblico atravds dos
agricola - localizadas no Vale do Infu. nlercados da capital depois de te.rern
lene, na periferia da capital.
sido adquiridos pelos intermedi6rios
Albert6 Mlss3ysnh6n. visitou as e revendedores.
cooperativas "16 de Junho", "Zona
Est'ruturalmente ligad,as ir Uni6o
Verde" e "Maguigu,ane,,,
acompanlra- de Cooperativas de Maputg, com
do por Amaral Matos, Director das sede no Gabinete d'as Zonas Verde,s,
Zonas Verdes.h frents de uma comi- as tr6s unidades agrfcolas constituem
tiva infegrando Jos6 pascoal Zanda- mais um exemplo ilusbrativo de como
mela, membro do CC do Partido Fre- a mats;i61Lzag6odas resoluQ6es adoplimo e Governador da Frovincia de tadas no 4.o COngresso para o comInharnbang e outros responsdveis de batg I fome passa do incentivo i prodiversos escal6es e servigos do Go- duQ6o familiar, cooperativa, privad,a e
verno dra Cidade.
estatal.
Na sua primeira vislta oficial. reaNo caso da .16 de Junhoo, esta
lizada apos
lt1y6.gtidura,o Pres,ide'n' cooperativa fornece os produtos e
"
ts do Conselho
Executivo da Cidade ENEME em troca de dinheiro e esuide Mapu&o, constatou e estimu,lou o painents de escrit6rio, o gue lhe cbntrabalho desenvolvido pel;os campo- fere uma relativa au,to-stificiEncia.A
neses, tend,o o combats d fome do- definigSo das linhas mestras 6p trabaminado as su,as intgry6lg5r-, como lho e a cen'[ralizaQsode informaQdes
uma das priorid,ades estabelecidas 6 dirigida pela Uni6o de Cooperatipela DirecQdo mdxima d,o nosss Pdis, vas de Maputo, disse PedrroChissano.
'lV
aquando do
Congresso,
O sucesso patents nos indtces de
Ao situar o engaiamento efectivo produqSo e a organ,izag6o das tr6s
dos cooperativistas, calculados ern cooperativas agricolas, foram determais de 600, Atbe,rto Mass6y6pl'tun. minados Pela interligaqso e coesSo
precisou que os resultados langados da Celula do Partido e as ODM's.
servem de exemp{o para a contribui. frisou aquelg respons6vel.
Qao efecoiva de d,esempregadosexced,ent6nios e improdutivos na erradrica- PRIVADOS
96o da forne, n'a RPM.
- Organlzem-se e formem uma
Ao usar da palavra, o Governador-eleito da Provincia de Inhambane, associag6o
exortou ainda, tergaJos6 Fascoal Zandamela, esclareceu -feira, Alberto Massavanhane, presiQue a sua d,eslocagS,oiquelas tres dente do Conselho Executivo d'a Cicooperativas destin+se i recotha e dade de Maputo, quando foi inquirids
troca d'e intorrnaeOes sobre a produ- sobr6 a carencia d'e viatu,ra6, po'r um
95o em m,oldes socia,liistasdos canF prod'utor pnvado, exercendo actividapo,n€$es das zonas per,ifdrieas da ca- des, no terreno contiguo is tres
pital.
coopera,tivas no Vale do Infulene.
No conjtnto, as tr6s cooperativas
preocupaqeo daRespondendo i
ocupam uma extonsEo 6stimda em quels produto.r, Alberto MassavanhaQuatro hecta'res, onde est6 plantado ne acrescentou gue os privados deum variado lote de veEetais, nomeada- vem organizar'se em mold,es colectimento cenouras, couves, rabanetes, vos, po,r forma a eue o Govemo posfeijdes, prnentos c nabos,
sa atender coliectivarnente as so,licL
Aquelas unidades de produgso pos" tagOes daqueles elementos.

