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i  l* lsisr is, dss BVqçu ados dss cidsdes estsp
ns Nisss,{r e ern Çsbo Delgado

As Províncias do Niassa e de Cabo Delgado estão a acolher
há vários dias a maioria dos improdutivos que estão a ser eva-
cuados das cidades, em part icutar de Maputo, a capitat.  Assim,
o Norte dá trabalho às pessoas que, nas cidades, se transÍorma"
ram num peso inútil à sociedade e à economia nacional.

Mílhares de cidadãos imÍir ' rdutivos,
que ati i  aqui parasitam pelos centros
urbanos do País. estaráo entre . os
principais construtoies e pírt tdi los
beneÍtciários cle novas cldaües quo
nascerão do carr lpo. cofl ìoirtüt l  e51a
semana unl membro üo Çc;i tanoo
Operativo Central ca Operaçáo Pro'
dução.

Èie  sub l inhou que Q .nars  no iPr io
dessas transÍormaçoes quer Êcurìolï ì iç
ças e soc ia is .  quer  na v ida daqueles
homens, rreri f  icar-se-á em Nta.ssa e
em Üalro Delgado" Para onoi, estãc: a
se! '  evacuados a niaioria dos irnprodtt '
t ivos, ern especial da capital do Pais,

Aquele resrponsável informou gde a
maioria cios erracuacios es(ao a sel '
enquadrados em Nrassa e Gabo Del-
ga<io. pois" essas provínctas são ̂  as

õou oferecem melhores ^ondtçÕes

econÓmicas e sociaís Para a crlaçaü
de novos Postos de trabalho.

- No Niassa, cabem lá os í3 mi'
lhões de rnoçambicanos, mas apenâs
existe uma PoPulação de ceÍca dE
500 mil hahitantes' A terra é r ica 6
há água todo o ano. Em relaçãs a
Çabo Delgado, a situação é a mesma
- acrescentoLl a n'ìesma fonte.

Observou também que"  enquanto em
todo o Sui clo País e parte do Centro,
â seca está a afectar seriamente mt-
Ìhões de canìponeses.  naquelas duas
províncìas,  as  chuvas tém s ido regu-
lares.

lmpor tantes pro jectos econónr icos.
estão iá  a  tomar  corpo naquelas duas

prov[ncias. ConcebicJos de acordo conì
uma perspect iva soc ia l is ta  estes em.
preendimentos têm o homern como
preocupação central.  A criação de
condiçôes de vida e cle crescimento
giobal dos seus trabalhadores é, poÍ
isso, uma das constantes desses em.
preendlmentos que pretendem valorl"
zar a imensa r iqueza daquelas exten.
sas áreas. Contudo o dessnvolvimen-
lo destes projectos tem sido serÍamen.
te aÍêctado ,pela grave faÌta de mao-
-rÍe-obra,

Em N'Gúr i .  na Provínc ia  de Cabo
Dergado,  e  em Matarna.  na Prov incra
do Niassa,  onde os cerea is  que não
existem nas cidades. cjeteriorant-so
nos campos,  foram iá  in tegrados at -
guns dos pr Ímei ros evacuados.

Naquelas provínciasn especÌalmente
nos projecios que aí se implantaror,
embora seja grande â procura de toda
a mão-de-obra. acarinham-se em paí-
t icutar os ,que exercern um trabatho
especial izaclo, coÍÌìo pedreiros, mecâ'
nlòos. carpinteiros e outros quo al i
não existem.

Nesse sentido. os vários organls-
mos que part icìparn nas brigadas exis'
tentes nos Centros cle Evacuaçãc, no'
meadamente na capital" procedetn a
unra colocaÇão das pe$soâs que aban'
clonam as cidades de acords conì as
necessldades específ icas de mão'de'
.obra e  das capac idades de cada um,

Um membro cio Cornancls OperaÌivo
lent ra ì  expr imiu a  conv icção 6s t {uè

iodo este esÍorço terá urn duplo eÍeito'

Em pr imei rg  lugar"  e  em te j " i ì rcs
mars imeci ia tos,  deserrcadeará ur ì  Dru-
cesso que porá termo ao.  actua l  jesa
iuste  e  desequi , Íbr io  ent re  as c tdaLies
e o campo,  na medida em que l imr-
rruirá o consumo ÍÌos centros urbanos
e aumentarà a capacidade de prodi.r
ção do campo.

Em segundo lugar .  es t imulará não
só o desenvolvimento de novos can-
tros urbanos, mâs também â rêorQâÍ"rr-
zaçâo da vida de todas âs cidades
consolidando as bases económrcas e
sociais, .do seu desenvolvimento na-
tural e harmontoso.

O mesmo responsávet do ComarriJo
Operativo Gentral disse no entanto que
o esÍorÇo desenvolvido poÍ este ó:-
gão. at iavés da Agricul iurao SaLrue,
Comércio lnterno e outros serviços,
não se c Ì i r ige apenas em apoio  aos
que estãb a Eer evacuaclos pâra aque-
tas províncias do l{orte e para unida-
dades de produçã6 iá  ex is tentes.

Part icularmente em relação a alguns
eidadãos. que se inscreverâm na lase
voiuntária, houve indivíduos que pre-
feriram ir para junto das suâs famí-
l ias, que viVem em zonas aÍectadas
pala seca. lsso pode 'agravar 

o pro-
blema já existente nessas zonas.

- Mas não podemos impedi-las de
ir para lá. Temos é de solucionar o
part lcular apoio.

Em rqlação a todos os que não
sejam integrados em unidades cle pro-
dução que tenham já  condições para
tornar essas pessoas produtivas. as
várias estruturas envolvidas na aOpe-
ração Produçãon. estão a pôr à ois-
pos ição dos órgãos locaís  d iverscs
lactores de produção e outro aporo
que lhes permita o mais rapïdanrente
possível tornarern-se . indivír iuos pro-
Cutivos e úteïs à cornunldacle.
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