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Popul?qdoacarinhaTrn"t
e apoia evacuados :r;
Cerca de 200 desempregados, evacuados dae
cidades de Maputo e de Pemba, chegaram sexta-feira fltima
ao regadio d.e N'Guri, Provincia
de Cabo Delgado, onde estSo a ser integrados
nas tarefas produtivas. Outro grupo, provenients
de Maputo, foi igualmente recebids na sisal,eira
de Nangololo.
Estes cidadSos, que foram f.:ttivamente recebidos pelos trabalhadores
do Projects Agricola do N'Guri, foram transportados da cidade
de Pemba. num autocarro da ROMON (Rodovitiria de Moqambique Norte) e em quatro camiOes
colocado5 ir disposiqio para este efeito.
Alguns dtss:'ls dessmpregados pqr nds contactados manifestaram-se satisfeitor por lhes ter
sido dada a oportunidade de participar ira produqic, contribuindo deste modo, para combaleremafomeeanudez.
Numa prirneira fase, eleg estario ,:,mp:nhados na construqdo da" suas prdprias hebitaq6es,
findo o quc scrdo enquadrados na produg6o.
A regiSo onde se encontram, disp6e de largas potencialidadee agricolas, havendo, por i:sa
possibilidades de muitos vir.rm a abrir, a curto
prazo, as suas pr6prias machambas para a produqSo de arrcz. mil[;o, mapira, mandioca s outr.rs culturas, aldm do trabalho naquele pro.iecto
agricola.
Neste regadio, acaba de ser concluida a ceifa
do arroz correspandente a uma {rea de cerca
dr 100 hectares. rsferente ae 1." ciclo. Est6 tambdm em curso a sementeira de 200 heclares do
mesmo cereal, referente ao 2." ciclo.
N'Guri debate-se com grandes dificuldades
de falta d.r.mio-de-obra, razSo por que a colheita
do arrcz ceifadl ainda n6o est:i concluida.
NANGOLOLO
TAMBEM

RECEBE IMPRODUTIVOS

Enquanto isto, outro grupo de improdutivos
e excedentdrio5 provenientes de Maputo, encon-

tra-ee na antiga sisaleira de Nangololo, 8 escaE'
eos 40 quildmetros da capital provincial.
Muitos projectam, log6 qus a sua situaqiio
csteja definida, iniciar a construqio de habitagdes.
- Primeiro vou construir a minha casa, ao
mesmo tempo que vou abrindo a minha prdpria
machamba - este pensamento, expreoso Por
Abel Rafael que, durante muitos anos, viveu no
Bairrc de Inhagriia, na cidade de Maputo, assem.:-{ha-se a de tantos outros que, para o efeito,
levaram para a Provincia de Cabo Delgado. os
seus instrumentos de trabalho, nomeadamente
enxadas, catanas, martelos e outros.
Muitoe outros, por n6s entrevistados, manifestaram o desejo de trazer par.e a provincia
os aeus familiares, logo que ae condiq6es lhes
sejam favordveis.
Entretanto a populaqio das aldeias comunais de Nacopo, Nangua, 25 de Junho, Bandar
e Caracara, na Localidade de Metuje, Pelnba,
manifestaram, quinta-feira riltima, a sut prontid6o em recebcr os des:mpregados s improdutivos que est6o a ser evacuados dos diversos cenlros urbanos do Pais.
Durante uma visita efcctuada is zonas r-:rdes de Pemba pelo dirigente de Cabo Delgado,
Tenente-General, Alberto Chipande, os resident.:5 das referidas aldeias prontificaram-se
em
apoiar os evacuados em t.erefae de produgfio e
construqdo de habitaq6es.
Dos desempregados, alguns ser6o integrado*
nas zonas verdes da cidade.
Entretanto, a nivel de distritos, foram recentements criadrs os Comandos Operativos de
Montepuez e Mocimboa da Praia.
(Por Valentim Dariel (RM)
In <Noticias 20-7-83>)

