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de Mqputo
I Criadas brigadas para o enquadramento nos distritos

E f6 baelanle ignificatiuo o nfmero de improdutivos e desempre.
gados evacuados de Maputo para a Provincaia de tnhambane, estando
prestes a lor encaminhados para centros de produg6o onde eerio
inlegradoe. Enquanto islo, loram i6 criadas naquele ponto d9 Fals bri.
gadar cornpostas por nrmbroc do Ccmando Provincial Opdratlvo que
ir6o trabalhrr nos d{strllos desta provincia.

Scgundo informaedes radiodifundidas pelo Emissor provincial da
R6dio Mogambique, an Inhambane, os desempregados e improdutivos
evacuadog parr aquela zona do Paie, que na !ilJa maloria sio' de 16
originirlos, deverio enlre outras unidades de produgio ser integrados
em duas cooperalivas de conslrugSo, que brevemente serSo criadss.

Por oulro lado, foram i6 formadas em Inhambane, brigadas que
lrio trabalhar nos distriloe desla provincia, no quadro da evacuaqio
dos desempregados e improdutivos da cidade para centros de produ.
gto. Estas brigadas, que foram constlluidas no decorrer do segundo
encontro do Gomando Provincial Operatlvo, s6o composlas por mem-
bros desle organismo.

Durantre esle encontro, foi apreciada e aprovada a sintese das
refiex6es feltas pelas dirccC6es provinciais sobre as acq6es a desen,
vover no quadro da Directiva Ministerial sobre a ev?cuagSo dos irnpro-
dulivos e desempregados.

O presenle plano inclui as especificidades das larefas a serem rea.
lizadas por cada dlrecgio. compreendendo metas, prazos e responsa.
bilidades, no concernenle ao plano global das tarefas da provincia.

Em relagio ao plano da crlagio de duas cooperalivas de cons-
trugio naquele ponlo do Peis, para al6m da afeclagio dos desempre.
gados e lrnprodutivos ovaclfadoo da Provincla do Maputo, ser6o teall-
radas dentro em brsvs confer6ncias con3tltulntes pari a criagSo de
tais cooperatlvas.

Durante o €nconlro, Pascoll Zandaff.ela, nl qurlldade de presl-
dente do Comando Prwincial Operativo alerlou os partlcipantes para
a necessidede de um! organlzagio cada vez mais eficaz com visla a
garantlr que I toperagio Produgion seja coroada de suce3sos.

O Governador de Inhambane disse que € tarefa das brlgadas rec6m.
,formadas acompanhar de porto todo o processo de evactaeio dos
desempregados e improdutlvos pata os centrog de produgio. bem
como do apolo que deverEo tet para o 3eu correcto enquadramento.
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