
'nGperoqdo Produq;6o"

Desempregodos
regxressqm M
s$ provrncrss
de origem

Corn s r€9r€SSo voluntAris dos cr-
dadaos rnscnto5 no periodo de 15
dras estobe.ecido pela Directiva Mi-
nisterial, arrancou terga-leira, em loclo
r espago nacionai, a lase compulsiva
Ja ttoperagSe Produgiol. Abordados
rela n,ossa Reportagem. alguns dos
viajantes que ontem deixaram a ci-
dade de Mapulo. asseguraram o cum.
priirrenlo das garantias anunciadas
para o respectivo transporte, aiimenta-
Fo e outras condig6es loglsticas dos
organismos envolvidos no proeesso
Je evacuagfio. at6 aos seus locais de
rrlgem

O Comando Central Operativo as-
;egurou meios aereos, rodoviSriog e
ferro,.riiirios para o transporte de
desempregadog, excedent6rios e irn-
produtivos que se prestaram a regres-
sar aos seus locais de proveni6ncia
)u a ser afectados em sectores pro-
iut ivos no campo.

Aqueles elementos f lzeram-se regls.
:ar nas sedes dos Grupos Dinamiza-
lores e C6lulas dos resp'ect ivos locals
Je residdncia. no periodo definido pel3
Jirect iva Ministerlal,  com inico no pas-
sado d ia  20 de Junho e termo na Ol i i -
ma segunda-feira.

Ap6s uma mobil izaQSo prel lmlnar
que ocorreu em simultAneo em vdrics
bairros. conduzida pelas respectivas
estruturas polft icas. os abrangldos

prontificararn-se a gbandonar voiunta-
r iarmente a cidade. porquanto jd estava
garantida a al imentag6o" assist€ncra
sanit6ria, arojamento e apoio em di-
/erso material de uso corrente.

Os prlmeiros grupos de cidaddos
,nscri tos na fase inicial da cOperagdc
produgSolr e que escolheram v6rlas lo-
cal idades na provfncia de Gaza como
suas novas residencias e' locais de
trabalho, ja se encontram nos seus
destinos" tendo para af seguido com
gele menos parte da sua bagagem.

Outros grupos seguirSo brevemente
Dara a provfncia.

Para outrss provinclas mais distan-
tes. de modo a proporclonar uma vfa-
Sem mais c6moda a estes cidadSos,
1ue honestamente se Inscreveram co-
mo desempregados, a Forga A€rea de
Mogambique p6s ao dispor dos Co-
nandos a v6rios nivels. alguns dos
se'Js aparelhos. Alguns cldadSos nes-
tas condig6es estSo tamb€m i6 a ser
transportados para vdrias provfncias.
atrav6s destes meios adreos,

Os cidadSoe origindrlos da provfn-
cia do Maputo e residentes at6 aqul,
na capital.  que se inscreveram como
desempregados. mas que n6o pude-
ram ainda seguir Freios seus pr6prlos
meios para os distr l tos de proced€n-
cia. tereo tambem brevemente A sua
Cis,posigSo. meios de transporte for-
neeidoe pelo Estado.

Notícias, Maputo
6 de Julho de 1983


