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No último dis do l.o Fose

Atê ao fim da tarde de ontom
último dia do prazo estabelecÍdo

Para a primeira ÍaSe da noperação
Prodtrçlol - os dcsenprcgrdos, tm.
Frodtttivos e excedontárioe hç|.
tantes afluiam sm massa às ssdes
dos grupos dinarniradores para se
rogistarcm rloluntariamsnte a Í;rn
tle re$r83sârg6 ao6 gSU! loOaiS dO
orlgom ou Íixarom.so noutroÚ locais
produtivos. Em contaoto com os
Grupos Oinamizadores de atguns
balrros íf1 oapital, Íomos InÍorma.
dos gu,o nas últlmas f8 horas veri-
Íioorrsg nos bairros uÍn oonsldorâ.
uel número do retistos de voluntá-
rios.

No bairP do â,eroporto, muitôü
cldadãos aglomerav"am-se na aede
do Grupo Dinamizador para s€ ne-
gistarem como desempregados.

Na 6sssião, um elemento llgado
à sstru'i,ar4 pplÍtica. daquete bairro,
disre que nas últimas {8 hor&q,
aquel,a estrUüura. está, A VerificAr
QUe a"9 pessogs finalmenüe tomAram
esta operação 'a sério, apesar de
terern hesitâdo inicialmente.

Ds acordo com ô mesmÊ font6,
várias pessoas a,presentando os mais
varlados problemas têm-se dlrtgldo
âP local onde 8áo registados de
acordo com âs orientações do Co-
mando @erativo do Dlstrlto.

Neste local'assegurarâm-nos iguel.
mente que o grsnde adluxo de de-
sempregados pretendendo'feglstar-
-se como WluntáriG, reflecte a ttl-
mada de eonsciêncla 'dos cldadâos
eobre a lmportâncla dests operação.

EsqB consclêncta no entender dos
rgsponsavels dos Gr,u,poe Dinamjza.
dores, é jâ For sl uma expresseo
da forma como este Processo con.
ürhuh6 Fara a li,bertaçáo da eerga
excedentária rres cldades, contribdln-
do por outro lado para o aumentro

À) . ', l? l'61

d6 produção e da produtrir,'idade 'po

c&mpo, eonüção fundamentaj pa,ra
se vencet a folne DO País. ;

C R E S C E  O  N Ú M E R O  .
DE VOLUI. ITÁRIOS

De acordo .coÍn ôs , rêgpolleávels
dos Grupos Dinamiaadotts ontem
eoutactados Pela nossa Repoftsgem,
a acumuleçáô do's desempregados
nos úlülmos dois dtas, deve-ee,' es-
seAclalmente, ao facto de qs mes
mos 

'não 
terem tomado a Sério o

lançamento'da operação.
Corn :& realimção .de dlVersas

reuniões de esclareclmento ,allado
à aproximaçãô da date de sxptrâ.
çao do; pra?o ê8tâ,beÌecldo, esües gü
nhara.tn ggnsclência, spbre 

'a 
neoQ$

sidads de $e Ê.grês€ntârem volirnla-
riamonte, evitando deste modo p
qua rettra.da è força.' ,,.

v1$AOOS
PRONUÌICIAM.8E

Â nossâ'Reportgem aüÉculüou a
oplnião de atguns dôs lndivlduoe
Que so se decldiram no .últrmo dia
a brscrewrem-se voÌuntarlametrte.
, Augusto Tem'be, de '41' dnos 'e

netural do Maputo, disse que o prh-
cÍpio não soncebia bem a nahrrcza
desta @9ração e 'mesmo o sèu es-
rácter. úulgava que Íoese Ums opo.
ragüo para prender e mandar as
pGsoas Bara o oâÍnpo o drl Ílquel
cm clrl 3 temor iltua0õos destas
efirmou.

Acresoentou 'quo graÇas às ses'
saee de eselareclmento rcalizada,s
no baino, cornprèendeu e dlmen$ão
da qpetrsçã,o e. & necesstdade de
els dqr a ,süa contribulç5e na edi-
fieaçáo deste Paie; apesü 6s âs
suãB forças jâ 'estarem' 

o fugif-lhe
dm çmüssìtrloSD.


