Notícias, Maputo, 8 de Julho de 1983
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A imagem do burocrata inflexível,enlrincheiradopor detrás
da sacretária,coníinado àquelesex[guos cenlimelrosquadrados
do seu reino, eslá volada ao fracasso. Desde o desencadea.
menlo da (Operação Produçãor, trabalhadoresde diversosser.
0 diálogo direclo e âberlo com o
públlco constituru paÍa os trabalhadoles do Geblnete oo Organização do
Abastecunento cla Cldade de Mapulú
e da Secretaria dê Estado oo Traba'
lho. (urna expeiiêncta sem precedentês),
O oxarcício das respeclivas ÍunÇões
inìegrados nas brigadas em serviço,
nas sèdes das gstruturas poÌitlcas dos
locar de resjdéncia da capital, sugeriram aos representantes d9 GOAM o
da SET a necessidadè de um enquÊdfamento poiitiCo que dâvè norloar
loda a activldâde cle um tíaoelhacloÍ"
qe Pais.
António Jorge Macwelo é um tfabalhador do GOAM aíocts desde o
pasado dia 2ô dê Junho à sede do
GruÍro Dinamizadoí e da Zona Administraiiva Urbans número dois. no
Bairro Comunal do Xipamanine.

os consumidorcs vinculados no N5À,
sobíe os documenlos lmpÍesclndivêis
par! a lroc! do Carlão dê Abasteclmento o.Bl e o Cartão de Fesidenìe do Cheío do agregado frrnillar
a o antig6 Cartão dê Abatlecimcnlo,
- ínsou !v'Ìacuvele.

técnico dos nos$os lrabrlhtdorcg disse a Íonte.
Destas ê outras conversas que mân-

aproxima estes trabalhadores da rêalidade e dos problemas corroctos oa
populaÇã0.

mais tempo. O Íaclo de termos lrrbalhado a lodo o vapor, iá ê um claro
tndlcativo de crescimento político e

N(rma divlsão contígua, algun3 trabalhadores da Secrataria dê Estado.
entreÍn€avâm a arrumação dc Oartões
de Trabalho som ligeiras garÍadas tlo
atmoço, envìado pela Fábrlca dc ReÍeições.
Abordada pela nossa Ecpor?agem,
uma lonte da SET adÍÍììtlu qu6 (ô trabalho íoi €xtênuânteD, porquânto o ânterior grupo dàqurla SecretarÌa cobrla rÊsidênt€s de balrros distanïes
do local,

Precisando as suas declaraçoçs. o
nosso entrevlstado aÍlrmou quâ tquÌ
fora ó mtis tácil compÍeendcr m proo.
cupações das pcssors,

do3 pedidos de emissão de Cartões

-Prra
o tUcô$36 dr opCÍ.ção,
dê5ltco a mobiliraçãs conduzidt pe.
los Secrelàrioa de Grupos Dinamlzadorcs e das eólulrs de bai?ror qua
nr devirr;t qrluta soubeírm ercllt€cet

tÍvemos com íuncionários de Apareiho
de Estado aÍectos à <Operação
Produção). ficámos claros do processo de Íormação polÍtlca gue êsta oper a ç A o/ c o n s t i t u i , n a m e d i d S e m q u e

Tornando a palavrâ. Flauzina Amélìa
Manhlça. da comlssão de combate à
acrescentou gue multos
candonga,
coín dados
CrÍlõo3 de ^brtlêcimênto
edulteíado3 íofâm dclGctados ê apr6endldos duranle o Paocctlso. gÍ!ças á
vigilância populrr.

- O contaclo diËcto com o público
permlte.me desenvolver as minhas Íe.
culdades, sejam elF
a nirrçl das re,
laçfus soclri3 coíno l|boÍllr
reconhocou Macuvele.

ItilacuveÌe acJiantou qoe o pÍocêsso
da troca dos Cartões dê Abastecimênto decorrôu sem incicrent€s.

viços envolvidos no processo de evacuação,enlre os quais o
GOAM e a Secretariade Estado do Trabalho, desenvolvema
capacidade de comunicação com o Povo, a única e principal
razão do seu labor.

Pronuneiendo-se sobrc a Incidência

cle Tfabalhd. à ïontê ciiou'!
cerca

caso das

de trés mil vendedeíras de dl-

versos meÍcados dos bairros da capìtal quê acorreram àquole posto para
aquisição
-

daquele documento.

Em condiçõêr

normris,

lanch.D de roiicilrçõcr

I

Í€gl3tlda

rava.
rqui

no XÍptmanine lcria ddo alcndida em

'\aìndo des gabinetes e do distancÌamcttt> das seqeltíríos, luncíonúrias do Aparelhs
colocados pera,Tle nwltidiJes a quern tinlntn de escLarecet sobre oJi sels problsnlw
dendo a dio,logar co,tt o Poro. (F'oto de Anúrico Miliço)
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