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Operação Pnodução
Combate à fome
começa no campo

gado e Niassa. Recebidos aqui de
braços abertos pelas populaçõ€sr os
improdutivos evacuados das zonas
urbanas têm vindo a ocupar estes
primeiros tempos do seu contacto

lniciada em finais ds Junho, a
operação produção está já a insu-
Ílar sangue rÌovs às unidades de
produção agrícola localizadas nas
províncias de Nampula, Cabo Del-

com o campo na criação de condi-
ções para o alojamento, seu e de
suas famílias.

Já por si, o facto de, maiorita-
riarnente, eStes contingentes serem



afectados às unidades agrícolas, re-
força a verdade de que a palavra
de ordem a cumprir é a liquidação
da fome. Daqui também que a
maior esperança esteja justamente
nas províncias nortenhas, conside-
randg gue as do sul enfrentam no
momento, a maior seca de sempre.
Os cidadãos que compõem o grosso
dos encaminhados para a zona sul
do país registou-se na fase de ins-
crição voluntária, tendo estas pes-
soas baseado a sua escolha no fac-
to, muito natural, de ss eu€r€r€m
juntar às suas famílias.

Isto, segundo uma fonte do Co-
mando Operativo Central, poderá
agravar a situação que aí se vive.
Porém, como esclareceu, <<não po-
demos impedi-Ias de ir para I á.
Temos é de solucionar s problema
de apoio>>.

Em contrapartida, a mesma fon-
te recordou eus <<no Niassa cabem
os 13 milhões de moÇambicanos. A
terra é rica e há água todo o ano.
Em relação a Cabo Delgado, a si-
tuação é a mesma>. Proiectos co-
mo o ìlq Matama, em Niassa, e o
do N'GuÈi, em Cabo Delgado, fi-
guram, assim, nas priorizações que
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Nos Postos de eficácia que se supera

se vêm estabelecendo na distribui-

ç ã o da mão-de-obra disponível.
Neste aspecto, particular atenção
tem sido posta na colocação de
pessoal especializado - carpintei-
ros, pedreiros e mecânicos.

Esta polít ica terá um efeito du-
plo: por um lado, reside aqui o em-
brião da eliminação do desequilí-
brio reinante entre as cidades e o
campo, diminuindo os nívei. de
consumo naqueias e aumentando
os de produção nas zonas rurais.
Daqui, resultará ainda o incremen-
to do crescimento de áreas urbanag
a partir do campo e a programação
de um desenvolvimente mais har-
rnonioso para as capitais.

Aos que, porventura, não te-
nham colocaçãg útil nestas uni-
dades de produção, as estruturas
ligadas à operação produção estão
a contemplar com o fornecimento,
aes órgãos locais, de factores de
produção e outros para apoio lo-
gístico.

<<Temos a grands tarefa de ali-
mentar a cidads de Maputo e
outras regiõe5 do país> definiu o

I Tenente-General Alberto Chipan-
l,de, recordando güe <<o nosso país

não é pobre>. Alberto Chipande
dirigia-se a cerca de mil e trezen-
tos improdutivos afectados âs c€Ír-
tro de Nangororo, em Cabo Del-
gado, onde, desds a sua chegada,
em 16 de Julho, se dedicam à re-
cuperação das instalações da fábri-
ca de desfibramento e prensagem
de sisal.

À sua chegada, este contingente,
constituído por indocumentados,
desmobilizados da5 Forças Arma-
das de Moçambique e outros, con-
froqtou-se com um complexo em
avançado estado de deterioração.
Apoiados pelas populações das lo-
calidades de Tara Tara e Milamba,
os recém-chegados puS€râm-ss ao
trabalho de recuperar as vias de
comunicação ao local, do 9ue re-
sultou já a l impeza da estrada de
acesso e a reconstrução de uma
ponte sobre um riacho Próximo.

<Não vamor pedir comida em
nenhuma parte para aÌimentar a
vocês>> esclareceu o Tenente-Gene-
ral Alberto Chipande: <<temos nesta
província muito milho e muito fei-
jão . "

Tomando como base a afectação
de rr^embros do Bureau Político
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para âs provÍncias d€ SctÍala e
Zambézia, o Ministro da DeÍesa
Nacional desfez o rnito da eventual
ligação desta operação com a mar-
ginalização dos cidaclãos atingidos,
afirmando gue <<vocês não estão
perdidos. Estão numa província
desta nossa grands pátria>.

<Aqui também queremos restau-
rantes, cantinas e padarias>.

Enquanto isto, grande parte de
improdutivos evacuados de Pemba
eram afectados aos regadios de
Chipembe e N'Guri, quando se esl.i-
mava que o trabalho l igadg à pro-
dução agrÍcola em Nangororo se
iniciasse no decurso desta semana.
Por forma a que os implicados nes-
te processo avalia-ssem os reais r,e-
cursos da provínci;r de Ca'bo Del-
gado, Alberto Chipande sugeriu

eue estes promovessem visitas às
bases da Frel ims e outros locais
de interesse.

A generosidade das terras, en-

tre-- [o, nas provÍncias de Niassa
s Cabo Delgado, sustenta afirma-

ções como a de Abel Rafael, que
residia no bairro de Inhagóia. rte
que <primeiro vou ccnstruir a mi*
nha casa, ao rnesmo ten:po que \rou
abrir a minha machamtra> parals-
laments ao contr ibuto eue i rá
prestar ao crescimento <io cornple*
xo ds Nangororo.

Em Nampula, os improdutivos
ingressam na economia provincial
enquadrados nas uniclades dc pro-
dução de aÌgodão; Ii:rhamÌ:a.iÌe e:ri-
controu a v ia de ut i Ì izar;ãc do: i : : ! -
lhares de impr:odutivos num pro-
grama de recuperaçãs cis palnrares
abandonados. acçãe precedida pela
inventar iaçãc de ur: i r iacìes carcntes
desl.a acção.

Sern ser por isto, a forma ccrnü
esta operaçãs tem dr.corrido teste-
m u n h a  u m a  m a t u r i d a d e  l ; l c i l *
mente demonstrável na ate nção
que se tem dado a pormenorcs êÌ

que, noutras experiências, corrhe_
cemos ignorados.

Ao longo de tod;r a operaÇão, os
comanCos operativos foram dandc
Ëì r:onhec:er uma série cle reguia_
rrentaçõt*,s di iadas peia exper iê: i -
r: ia. reiìeciir:rcìo a prenc:up;içlto de
minimÍzar cs efei tos de proccrÌ i -
mr:nios :lmltíguos ou simplesmeirte
oportunistas eue se foram mani_
festando. Foi assim possÍvel detec-
tcr casc's de conivência com m:ìr-
ginais entre i ls respoirsáveis de
qr:artei : 'õel ; ,  d: , r ldc âìc l  cãso o, : ie-
r,, ir lí)  ̂_,  ̂ * rÌ l;.Ì l l l  ernentr.

Paraieiamente,  o s isterni i  molì-
tado para esclarecirnento dcs cicta-
dãos cluantri a casos de interpreta-

çãç ri ifíci l cu c1:-rvidcrsa, vcio e j-.er*
r;it ir Ì l i l ìa i 'r:sulr_lção dag cluestÕcil
ci;ri resultnintçs clc J'on.na ãi nuiÌcíl
facj l i ta-r  prejr-r ízos a c id:rdãos.

fai  o caso da def in ição cle casos
ds prost i t r i ição, para o que ss de-
ter in inou a part ic ipação rnais efec-
tiva c1a OÌ\.41/.[; da nece-ssidade de
urna aná l ise  ap lo fundada sobre  o
cãìso de cir j : rCãos estrangeiros de-
lect.eidr:s cm falta e so'bre zr Cefini-

çã io  de  q l te  ans  menores  de  16  anos
pouco sent ic lo fazia a c:x igôncia de
cai'tão dc' trabalho.

O cresciinento qi_ralitativo está,
enf im, nã capacidr ide que Sg tei : r
ir ianifestado de fazer a or.ganização
crescer a medicla qus ü cÌesenrolar
da opelação foi  revclarndc c r ìparc-
cirrrento ,-icr ' i-entativ;:s de .e dL.svrr-
tuar í l  sel l  object ivo"

E e.;icìc.n t.t-. qLÌe esta caf :ÌL ir..-,rís-
tica, sendo fundamental, intercssa
qrre seja norteadara do prLlcesso
ern quaiquer urna das suils fases;
pol'r i i" lt i"* lado, e também ds recor*
ciai: rJuc, l:e,i.c, ;-i participeção efec,
tiv;,i 'l;i pouuiação e de. pr'inrcrrciiaì
i inpcrtâ. ; rc i ,n.

l)epcncÌs disto, com efeito, a res*
posta que se tem',r indo a formular
conl ciì i j i ì  ,Jez miiicti: insisl-ôt;cia.
onde se  esconderam os  < tubarõcs
cla candonga, c l r :  eue a opcracão
não tem dado not ic ias?

FERNANDO MANUEL

Do Jrcrnranentc
aconrpanhanrcnto
do processo
resultou
a detecção
e consequenÍe
erradicatão
de proce'dintentss
anórnalos
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