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Juntamente c'om dutnor ex-dernprepdos con

quem s€ inrcreveu voluntariemente e orranou dc

Maputo csm dertino r urna zona lxrr d c.olhitlu, nt

mesmo provlncia, encontrim Rschid Abdala' ll

integrado numa unidede de produql6 egrlcola, quc

nos disse com certo atusisrmo:

Estou satisfeito. Vim para onde queris e jA me

sinto moralmente integrado no seio daqueles que pro

duzem. NAo 6 esta a minhe profiss6o, mas antes isto

do gue andar a vadiar na cidade, sempre receoso de

ser interpelado por um agente da autoridade que me

poderia confundir com um cadastrado. Nio acha? -

Di$€mos que eim. Tanto meic que ele 6 que tomou

en lnieirdve!

Texto de:
Nerdtso Cagtsnbeire
Fotos de:
Nslta Uesene

A dlrclb:
Volnntlrlor I crpcn

dc evrcarglo.
Eltrc e brSrrcm,

nlo frlton
e vlCr

Nlo hl tempo . perder. Ar eicl''rc condlgoes crht ntc!. rlo mclhond$ pclm volultlrlor lr
lutr cotrtra I fome

A esquerde: Tr0s lovcns er-desempregrdos, que se olerecenm volunt rlrmenta pm trrbrlbrr
num dos dlstrltos da provlncle do Mrputo, onde rc encontnm, convcmrndo GD|n I Dorsr ne'

porbSem



A l,ilrde c o sero nlo cont qutndo rc qu?r rcr Otll I rocledrdc

Manhi  cedo,  chcgamos a  sede
dg um dos  d is t r i tos  da  P lov inc ia
do Maputo .

E o  chefe  do  Comando Opera-
t i vo  do  loca l ,  in fo rmon-nos ,  que
cmbora t ivessem havidq falhas de
organizagao, enr termos de con-
tacto com Maputo, foi- lhes possi
vcl integrar e garantir cnrprego
para cerca de meia centens de
improdutivos vindos da capital e
qLre se ofereceram voluntaria-
mcnte  para  o  f im.

Es tdvamos a  quat ro  d ias  ds  f i '
nal da fase de inscrigSo volunt6-
r i a  d a  o O p e r a q e o  P r o d u g S o r .
Mas, quando nos levaram As uni'
dades de produgio, onde os refe-
r idos reintegrados j6 estSo a pro-
duzir, confundimo-los com os de
mais trabalhadores que j6 l5 esta-
vam.

O ambients era pr6pris de quem
estava interessado em ter mais co
legas junto de si (referimo'nos aos
gue jd estavam a trabalhar). Um
deles dir ia: <A vinda destes vo
lunt6rios 6 oportuna, na medida
em que j5 estSvamos com certas
dif iculdades na aquisiqSo ds m5o-
-de-obra. Faremos tudo para que
se sintam em casar.

l 8

Num t6s curto espaEo de tem-
po, tem logica qus certos proble-
mas surjam, como 6 o facts de
alguns n6o estarem ainda devida-
mcnte acomodados. O jovem Duli ,
que nds tev" tempo para dizer o
seu apelido porque estava na hora
de ir ao seu posto de trabalho. diz
qr-re foi um dos primeiros 6 se

oferecer para ir  ajudar os ((ex-re-
cducandosr, em 1979, a co:rstruir a
nova cidade de Unang6 c.nl Nias-
sa. E quc. para ele aquela era uma
nova experiGncia. Disse quu ; inda

nao possuia mantas e que as re-
feigOes ainda ndo t inham 2 devida

qualidade, mas que sabia jzi da

Vohntlrlor ao cnoontro dG nrnr novr vldr
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chegada de mais mantimentos e
que tudo f icaria resolvido.

Altnro No Rosro
DOS VOLUNTARIOS

Antes de avanqarmos para as
zonas onde os desempregaclos que
se inscreveram voluntariamente
est6o ou serSo afectados em tare-
fas produtivas, acompanhdmo-los
nos locai5 de concentragio e dc
evacuagSo.

No Aeroporto de Mavalane, no
Xipamanine e noutros pontos CL.
evacuagSo, vimo5 nos seus rostos
a vontade de avanqar e deixar de
serem tratados como parasitas da
sociedade. As m5es cholavar,.r.  co-
mo 6 logico sempre qus um f i lho
nos deixa, mas no fundo o seu
choro era de alegria. Seus f i lhos
deixaram de ser, a part ir  daquele
momento, os apontados pelos de-
dos dos vizinhos. E ndo iam clnro
presos nem como escravos dc nin-
guem.  Iam produz i r .

Quando um autocarro da "I- lC-
MOS)  ar rancou,  com os  vo lun td-
r io5 a bordo, malni l  Saquina (as-
s im d isse  que a  t ra tavam na zona
onde v ive)  segredou-nos :  <F ique i
n ru i to  a f l i t ; r  quando pe i rse i  quc
nreu f i lh6 n5o ss ir ia inscrcver l i i
no Grupo Dinanrizador. I \ Ias on-
tem, para minha sLlrpr6-scr. ele
chegou ao p6 de mim e disse: ma-
m5, preparu a minha mala que eu

Dlstrlbulndo
conlda num porto

de evrcutdo.
OMM presettc

f,m belro:
Chcgrdor roi loc.b

por rl
eecolhldm,

os voluntlrlor
maBlfestrrt|n

rqullo que goetrn
ou srbem frrcr.

Nestc cuo,
Err loqucB rr boL
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vou partir. Vou voluntariamente
e sempre que puder hei-de vir vi-
sitar-ter.

A Directiva Ministerial sobre 8
. 'jrOperag6o ProdugSo> d6 instru-

,. l ,C6es para que os desempregados
,, .re improdutivos que se inscreveram
' ' ,voluntariamente gozem de um tra-

;;tamento privilegiado em relagio
;'";l'aos que na fasg compulsiva, ac-

''\.'tualmente 
em curso, sejam detec-

' . " tados  
e  encaminhados para  os  lo -

., : ,"gais mais convenientes, segundo
' ' . ' .as necessidades do Pafs em ter-
,"qrnos de mdo-de-obra.

lstg n5o quer dizer quu nio te-
.: 'hha havido casoe €m que o seu
jestatuto foi confundido. Sobrc is-

. : : "so ,  um comandante  da  PPM d i r ia :
i t '  

"Temos de compreender que
nem todos n6s assumimos ainda a
envergadura pol i t ica desta opera-
gdo. Por isso temos de estar sem-
pre viei lantes para evitar atrope-
los .  A l ids .  como sabem.  durante

ests processo, todos aqueles que
detectarem casos de irregularida-
des, prat icados pelos intervenien-

tes nesta operagSo, devem alertar
a9 sstruturas competentes, atravds
dos telefones n." '  22001 e 27575".


