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Prepqro-se 2ro fose do
"Operogdo Froduq6,o" em Sofclls
g Membro do Bureau Politico e Dirigente da Provincia'de
Sofala, Marcelino dos Santos, orienlou na manhS'de' ontem uma
reuni6o, no Cinema <t3de Fevereito>, na cidade da Beira, i qual
estiveram presentes quadros do Partido e do Estado a nivel pro.
vlnclal e estruturas de base desta cidade.'O poilo piinclpal dos
trabalhos loi fazer o balango da 1." fase da uOperagfo Produq5on
e lragar uma estrat6gia, com. vista A preparagio da fase Gorl.
pulsiva.
A reunifio surge na sequ€ncia do parte das sequelas e vestfgios da'soI
vdrias outras. realizadas ainda este cledade "cotonial:qapitalisla.
Intervindo no encontro":e' em, funm€s. com a mesma finalidade. sabend'qse eue a 0ltima foi com os $ecre. e6o de alguns problemasgue t€m sur:
tariados dos Comandos Operativos 'gld6 no pais. explicou gue ne'm semPrsvinclal e da Cidade e alnda com pre hd trabalho para, s eual temos
vocag6o, Mas, temos uma profisseo
os r€spoos6veisdistritais.
que pode ser exercida por todos,,sen.
Mar- do a responsabilidade.detodos a parFazendo.umabreve introdugdo,,
cellng dos Santos. que falava perante tir desta operagSo,ellminar a falta de
maig de 900 responsAveis, comegou trabalho.
por dl2er que a aOperag6o Produg6ql
- 6 na perrpectlva. dar experi€n.
6 uma contlnuag6o da Ofensiva Polfti- cbc dr futa de Llbertagto tlacional
ca e Organlzacional, pois que. para quo queremoe orgdnlttr o tnbthb al6m de se combater e desemprego, anunciou o, Dirlgente de r$of,ala;
eUanas, cldades ser6o purlflcadas.
ds so referla s66 m6todos'utllhados
O'mais alto dlrigente de Sofala su- na preparagdp da aOperagEq Produ.
blinhou ainda que.'por se tratarem de gW particularmentenesta provlncia.
situac6es an6rhalas e estranhas! pro- /' Foram' encontradas.a.lgumas.insufl.
eura-se uma forma de dar trabalho a
;i€ncias 2s lonQo do processc da retodos os eausadores de preiuizos uis56 das fichas sehde'por es,sarFe sociedade. tendo acrescentado e
Z6o que se tornou dificil preclsar o
ettg prop6sito que o desemprego 6
n$mero exacto dos inscritoc. :

A margemdisso; decorrelamos trabathos de separagio das releridas'
tichas por destin6s o que possibiii'
tard apurar os dadosf
'A
taceta mais exaustiva ckr reuniao,
'toi a apre€entagaodo reldt6r,o Que
lersou so$re'os principais problemas
cncontfados durante e procosso . de
' triagem dos desempregados.ia alis..
tado's..mas gue desejam a cidade da
Beira para a sua afectageo.
Num ambiente de acesa e lranca
dlscussdo" os partici,pantesao encon'
tro apresentaram diversas drividas 6
upiniOes .que foram escrarecidas e
sa0dadas co'lT'l
' relevante entus'asmu'
E3tre i6 problemas de fundo revelados salienta-se a afectagao de iovens,do,arnbosos sexos. de rnf,es.solteiras.e rorfds,de indivfduosbOm uma
fofmagio acad6mica' superior a ,6.n
classe" cujo desemp.regpn6o' se iustiflca, e rnultos outros casos. 66 quals
foram esclarecidos com clareza. sobrefudo a fonna do seu enquadramentg.
J6. a' termlnar, Marcgllno dps San.tos disse qire a segunda lase devla r
ser..realizada com um sentldo poputar I
forte. pcir se tratar d€: uma fase dell- I
cada, . detectand'r:imediatamente 3s i
lfalha.spara se evitar a desestablliza-j
i
Q6o da eidade.

