Notícias, Maputo, 20 de Julho de 1983
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Forarn já integrados em aclividades produtivas nas diversas
localidades da Província de Inhambane muitos desempregados
provenientes da Cidade de Maputo. Terminada a primeira Íase
da operação, Íoi Íeito um bafanço do número dos inscritos, na
cidade de Inhambane, alguns dos quais avançaram já para os
respeclivos dislritos de origem.
Estas inÍormações toram tornadas
püblicas no decurso da
Tercerra
S e s s á o O r d i n á r r ad o C o m a n d o O p e r a ,
i i v o P r o v i n c i a i d e I n h a m b a n e ,q u e h a
dias es;eve raunido. sob a orientaProvíncia,
Ção do Governador da
Pascoal Zandamela.
Den,Íe ou'.ros aspecios. o enconlfo selvru paía venÍrcaí o grau de
realizacão Cas acÇÕes determinadas
peio úttrÌno êncontro do gónero. Íundamenialmente no que concerne ao
processo de evacuaÇão dos desem,lfegados e improdulÌvos, dâ cidade
tara o campo, não só em relação
tos que 'rreram de outras províncias.
assim como os que são natufâìs de
I n h a r nb a n e .
Falando sobre as acÇões realizadas na segunda fase da operação,
o Comandante da PoiÍcia Popular de
Moçambique. naquele ponlo do Pais.
reÍ€rirJ teíem já sido detìdos âié à
daÌa alqumas centenas de desempíeeados que não se quissram inscrever vof(rnlaÍiamente.Surgiram no entanto alguns casos que as autorida.
prJSeram imediatamente em
rl e s
liberdade. Por sua vez. outros casos

Íorar-n conduzidos à PolÍcia de Investigaçáo Crimìnal.
No locante à Íase voluntária, ou
seja, a primeira, aquele dirigentedeu
a conhecer que a despeito de alguns
dos problemas surgÌdos, particularmente sobÍe questões de ordem organizativa e transpoítes, estes, íoram
ìá superados.
No encontro íoi âinda tornada
Dúblico a camDanha de inventaria.
ção dos desempregados com protÌssões, cujos Ìrabalhos, que
ainda
conÌtnuam, se encontram a caÍgo da
Direcção Provincial do
Trabalho
daquela região- Esta acção tem em
visla permitir um enquadramenÌo mais
eÍicaz dos desempregados e impro'
dutivos. de acordo com as suas agÌi.
dões ptoÍissionais.
No acto de encerramento dâ ïer.
ceìra Sessáo Ordinária do Comando
Operativo Provincial. o Governador
de lnhambane, Pascoal Zandamela,
destacou a necessidade das estruturas que compóem o COP intensifr'
carem o lrabalho político iunto
digniÍlcarem o
dos abrangidos e

respeito pela legaìidade nos Postos
de Veriíicação e bairros.
Pascoal Zandamela dBú partìcular
realco à necessidade de se evilarem
anomalías, tendo cjado ordem para
que, em casos deslas, se proceda
ce imediato às respecÌivas investìgã.
ções e que se inÍorme as lêFria.
ções das medidas tomadas.
Não poderemo3 permilir que ar
íalhas píaticadas poÍ pessoas menos
que fazcm paíe
€sclaÍecidas
de
lodo esle processo não sejam divulgadas. Ë pÍ€ciso inÍormar às popu.
laÇões as causas dos êrÍoa disse
aquele dirigente.
CRÍADOS MAIS CENTROS
DE PRoDUçÂO
A Direcção PÍovlncÍal da Agricur.
Ìura, em Inhambane, encontra.sê a
Íazer um levanlamento das propriêpalmares abandonados
dâdes
de
com visra à sua recuperação. Para
esta acção, vários desemprêgados è
improdutivos serão alì afectos. lÌìtegrado ainda no mesmo lraballìo,
naquêle
sêrá
brêvemente abeÍta,
urb€. uma unrdade agrÍcola. voca.
p
a
r
a
p
rodutos
cionada
a cultura de
hortÍcolas.
Esta unidade aEricola, a ser cria.
da no Bairro de Chamanê. localizado nos arrec'lores de Inhambene,
envolrrerá desempregados e estudanlas nocturnos sôm ocupaÇão.

