
Fqro lutorern contrq fome

Trobolhqdores ds Agriculturs
oferecern-se pclrq o Gqmpo Nr.,,rir'

o 7Q voluntririos abEndonEm s cidade
setenta lrabalhadores do Minist6rio d: Agricultura oferece.

ram-a€ volunlariamente. para abandonarem a cidade de Maputo,
a fim de irem assumir novas fungOes em diversas unidades de
produgEo nas zonas rurais, na dura balalha contra a fome.

A atitude destes trabalhadores toi
classificada por Jodo Ferreira, Minis-
trJ da Agricultura, oomo uma mani-
festacio de efevado espirito patrio-
t ico pelo qual nos devemos orgulhar,

Particular import&ncia foi atribufda
ao gesto destes cidaddos que soube-
r r interiorizar, de uma forma cor-
recta, a necessidade de os quadros
deixarem os gabinetes para o campo
de produedo, unica forma de el iminar'
m^s a lome nc nosso Pais.

Ao longo da reuni5o, real izada na NAO QUEREMOS
tarde de ontem naquele Minist6rio JOVENS SERVENTES
eom Og voluntArios, foi rea{irmado que
estes funcion6rios consti tuem exemilo Conforme referiu o Vice-Ministro da
viYo, da possibi l idade de, a curto Agricultura para o Sector Coorrerativo
prazo, podermos l iquidar a fome, acei- e Famil iar, Francisco pateguana, ao,
tando sacri f icios. longo do encontro, alguns Jovens fo-

Conforme foi referido, alguns vOlun- ram sensibi l izados parl se voluntaria-
t6rios tereo a possibi l idade d: 'se for- rem a f im cje poderem 'dquir ir  uma
marern profissionaimente nos diferen- prof iss5o de relevo que lhes garanta
tos seclores onde serio afcctados, en- o futuro com seguranga.
quanto outros ser6o enviados ao cam- Elucidando os presentes sobre este
po para solucionarem problemas pon- assunto, aquele responsdvel disse que

tuais que o sector de agricultura en-
frenta neste momento.

Estes cidaddos ocupavam diferentes
posto$ no Ministdrio da Agricultura c
inst i tuie6es dete dependentes.

Alguns serdo alectados .em tempo
determinado, enquanto qu6 outros. cle
acordo com as suas d isponib i l idades,
poderio ser colocados definit ivamente
no camoo.

neste momento jovens com idade
compreendrda ent re  os 18 e 20 anos
tlesempenham diversas lunc6es que
variam entre jardineiros e serventes.

No periodo que estarAo afectadas
is unidades de produqdo nas dife:,en-
tes zonas do Pais, consoante a esco-
lha de cada um, estes poderio dei-
xar ds ser jardinbiros ou serventes
para passarem a ser tractoristas. nre-
cAnicos ou out ra  Orof  issdo.

O trabalho de mobil izacdo e sensi-
bi l izaqdo, desencadeacio pelas estru-
turas cent ra is  daquele  Min is ter io .  v isa
fundamenta lmente esse ob iect ivo e
permit i16 a resolue6o cle alguns pro-
blemas, a curto e longo prazos, que
enfermam d iversas un idades de pro-
duQdu sob tu te la  daquele  Min is ter io .

Entre questoe.s pontuais que os vo-
luntarios foram chamados a real izar,
consta a recuperaCdo do parque de
mdquinas $e algumas unicJadeg de
produqSo,  bem como a organizagdo
do campo nas suas diversas esferas.
num claro clesafio a tome. nosso
grande in imigo.
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