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Cerca de 1500 cidadios, inscri tos voluntariamente na primeira fase da

"OperaQdo Produq6o' na Cidade de Chimoio, expuseram sexta-feira f l t ima, as
suas preferGncias relat ivamente irs zcnas para onde querem ser conduzidos. A
exposigeo foi feita ao 1." Secret6rio Provincial do Part ido e Governador de
Manica, Coronel Manuel Antonio, na presenga de centenas de populares resi-
dentes em Chimoio.

Muitos dos volunt6rios escolheram os distr i tos de Manica, Sussundenga,
Chimoio e Mossurize, outros manifestaram a sua inteneAo de regressar As suas
prwincias de origern (Sofala, Zamb6zia e Tete). e outros ainda preferiram estar
g disposiQdo do Comando Provincial Operativo gue dever6 inidicar- lhes o
destino.

Entre estes volunt6riosi um que era curandeiro foi afectado A DirecAdo
Provincial de Saride.

Logo ap6s a indicagSo das prefer€ncias, o Governador Manuel Antonio
referiu-se i  necessidade de se criarem condigOes para que os volunt6rios
sejam evacuados com os seus bens.

O Governador de Manica disse ainda que deveria ser estudada a situagSo
de cidaddos volunt6rios que possuem machambas nos arredores de Chimoio.
Adiantou que os m€smos deveriam ser conduzidos at6 As suas propriedades
agricolas, onde deviam ser aval iados os beneficios da actividade que cada
um ciesenvolve. para se decidir melhor a evacuag6o ou ndo de um indiviciuo.

De acorcio com a determinae5o do Coronel Manuel Antonio, todos os
cidaddos desocupados que n6o se inscreveram voluntariamente at6 sexta-feira
fltima, comeearam a s€r coercivamente evacuados a partir de ontem.

Aquefe responsdvel saudou os vofuntarios da cidade de Chimoio, subl i-
nhando que eles t6o cedo compreenderam os objectivos Ca "Operagdo Produ-
96o" que tem em vista a erradicaqdo da fome. marginal idade e criminal idade
nos centros urbanos.

Na aftura, o Governador Manuel Ant6nio expl icou 3 forma como est6 a
decorrer o processo de evacuagEo de improdutivos. ao nivel de todo o Pais.

Ele repisou, a terminar, a necessidade de auscultaoSo individual de todos
os volunl ir ios, a f im de as necessrdades destes serem integralmente satisfeitas
logo ap6s a sua chegada aos locais preferidos.
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