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Uma missSohist6rica
A <Operag$o ProduqEo>r excede a simplss necessidade de livrar o.s centros urbanos de pessoal excedentiriro, para se impor como uma missio hist6rica,
i6 que rs virias centenas de milha" d. homens e
mulheres, cujas m6os at6 hi pouco tempo permaneceram e ainda hojo permariecem inertes, terf,,o de ser
os impulsionadores do comhate pela vit6ria sobre o
subdesenvulvimento, os €xocutores dessa missEo his-
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t6rica. E em Niassa e Cabo Delgado - Para onde s,e
prev€ o encarninhamento de grande parte d. imprudutivos - 6 mai,or a oportunidade de se poder ser
herdi desta luta, porque a terra 6 extensa e fdrtil, e
alberga importantes projectos de desenvolvimento
agro-pecufrio que carecem da diversidade profissional
de todos quantos desejam provar a g o r a, que nflo
eram imprrodutivos por incapacidade natural.
Fotos de Am6rieo

mllhs ern Unnngo. O mllho 6'um dos produtos que se po'lem tlrar, enr grandes quan$dades, da terra f6rtil do Niassa
e de Csbo Delgado
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(Queremos
provar A n6s
mesmos de que
6 possivel matar
a fomer>
- Tenente.General
Armando
Guebuza
em reunlOes
com
er-lmprodutivos

Em balro;
Os
ex-improdutlvos
opresentaram
os seus
problemas
i delegagio
de alto nivel
do Comando
Central
Operatlvo

Jd tinhamos ouvidq dizer que
Niassa, um.a provfncia gue pode
dar lugar aos 13 milh6ei de mogambicanos, 6 a zona do pais com
um nfmero
de habitantes bastante reduzido: so tem pouco mais
ou menos 500 mil lressoa" que
vivem muite distantes entre si.
Assim, tentar ligar um centro
populacional ao outro, a p6, 6
proeza que s6 se consegue realizar ou com uma determinagAo
que conduzia os
igual bquela
Guerrilheiros
da Ltberdade, durante a Guerra de Libertaqdo Nacional, ou com a impressionante
forga de h6bito que move os carlponeses em vaivdns ao longs de
corta-matos.
De carro, as coisas podem, u
, partida, parecer melhor€s, rno5 a
escassez de rodovias para os diversas Zonos do interior, agravade
pela situagdo precdris das picadas
gxistentes, tornam as viagen5 tanto duras e prolongada5 de viatura,
como a pe.
Mas a chegada de imProdutivos
na provincia estd a desPertar unta
perspectiva de esPeranqa nos habitantes do Niassa: ..finalmente,
vamos povoar mais esta zona.
Agorn s€reDloc mais> - disse-nos
a primeira Pessoa com quem fa16-

rnos pars nos inteirar do impacto
que, porventura, teria provocado
a vinda de milhares de cidadSos
sem trabalho, nem comida.
- (f,sfgmgs preparados para a
recepgSo e enquadramento de improdutiveg; - disse o Administrador do distrito de Sangaeus ?cr€scentou que na zona <<existemmuitos locais, com rios e vales, propicios para a construgSs de Aldeias
Comunais>>.
Uma preocupagSoid€ntica ocupa
as ateng6es dos respons6veis e populag6o do distrito de Mavago. Em
tfnango, por outro lado, a direcQdo da machamba estatal local e
os construtores da futura cidade,
comegaram a estudar formas de
edificaqds de comunidades rurais
por improdutivos Bo longe do zonas perif6ricas e projectos de desenvolvimento agro-pecu6rio em
curso na provincia.
MANDEM-NOS
MAIS IMT'RODUTIVOS
Durante cer,cade 15 dias, uma
delegagdo chefiada pelo Tenente-

-General Armando Guebuza, e
que integrava o Ministro da Seguranga, Mariano Matsinhe e o Inspector do Estado, Raimundo Pachinuapa, visitou diversos centros
produtivos e locais de resid€ncia
das provfncias do Niassa e Cabo
Delgado, para se inteirar do processo de recepgdo e enquadramento de improdutivos.
Mas a prescupaq6o principal
daqueles altos dirigentes do Partido e de Estado era saber se os
camponeses e oper6rios agricolas
locais, t6m ainda capacidade para
receber e enquadrar mais pessoal
evacuads das cidades, atendendo
que para as duas provincias j6 foram encaminhadosvdrios milhares
de improdutivos.
- 11!![sndem-nosmais impr:odutivos, que temos terra, trabalho e
comida para todos>- foi a resposta invaridvel.
O pedido dar populag6esdo Niassa e Cabo Delgads tem uma dimensSo fundamentalmente econcmiea, porque (<vamoscrescer mais
e depressa>,segundo o velhs Assane Sitambule, n:embro do Co-

mite Central do Partido Frelirno,
que vive no distrito de Sanga, em
Niassa.
E que de zonas desconhecidas,
ou feitas simples reservat6riss de
m6o-de-obra barata pelo colonialismo, Niassae Cabo Delgado
erguem-se a c tu a I m en t e com o
exemplos de combatentes pela
ruptura com a pobreza. Hoje, as
popul agdes das duas
pr ovincias
mataram a fom.e e (<nunca mais
vamos admitir fome aqui> - dizia
s director du ums unidade de produg6o em Cabo Delgado que acrescentou que ((a nossa perspectiva
agora e participar substancialmerrte na produgds da comida para o
Pais inteiro>.
Que esta ambiciosa tarefa esta a
conhecer avangos, 6 facto que tem
corn6 testemunhos os diversos projectos de desenvolvimento agro-pecudrio - os 400 mil hectares e
o regadio de N'guri sio alguns
exernplos - que produzem desde
o al godS o at6 n soj a, passando
pelo milho, feij6o, Etrroz e hortfcolas, bem corno se dedicam e
criagSo de gado bovino € sufncr e

UIIA PAIATMASOBRE

pRoFrSSnilAr
E EIIQUADBAMETIT0
JUSTIQA
Uma das preocupag6es permanentes das estruturas das provincias de recepgdo 6 a necessidade
de enquadramento dos evacu.ados das* cidades segundo as suas especialidades profissionais. De
acordo com as perspectiv'as, esta questSo deveri
ser concretizada em breve, tanto mais que nas
Provincias do Niassa g de Cabo Delgado 6 evidente a escassez de mecinicos, tractoristas, electricistas, quadros de agricultura, e outr,os tdcnicos para os diversos projectos de desenvolvimento agr,o-p€cudrio e de construgdo.
No Niassa, por exemplo, as estruturas pro.
vinciais do Partido e do Estado est6o a estudar
mecanismos de criagdo de form'as colectivas de
trabalho. De acordo com as informagdes, a prioridade estd virada neste momento Dara .senhoras
desempregadas que possuem conhecimentos de
confecqf,o de malhas de <<tricot>>,ou rendas de
<<croch6>>.
JUS T I Q A
Alguns casos de cidad6os considerados impro.
dutivos n6o estdo suficientemente claro\s, para de-

16

terminar a evacuaqflo de muitos delcs part centros
produtivos das provincias do Niassa e de Cabo
Delgado.
Segundo apurdmos, existem, aparentcmente
trGs problemas principais: alguns cidadios foram
evacuados das cidades sem julgamento, outros
foram submetidos i evacuaqfro coerciva rpcsar de
se terem inscrito voluntariamente na prirneira fase
da <<Operaq6oProduqlo>>, tendo, por isso, dircito
a escolher a zona para onde queriam ir. Os terceiros compreendem cidadios gu€, embora nflo
sejam desempregados, foram conden,ldos como tal
pelos tribunais dos Postos de Verificaqfro qug os
julgaram.
Segundo afirmaram elementos afectados por
essa situagf,o, n6o foi possivel apresentar aos tri.
bunais o Cartio de Trabalho, porque as suas empresas nio tinham cumprido todos os requisitos
burocrfticos para a aquisiqdo d.aquele importante
documento.
Existem ainda outros problemas que carcceln
de esclarecimento, ap€sar de serem muito isolados.
Por exmplo, em Chjpembe, Cabo Dslgado, uma
senhora declarou que foi condenada e cvacuada
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srtde doa eldadtos evaeurdos ntro estd lgnorrdt nos eentrus de reeepqlo. Na lmagem
o aspecto de um posto de prlmelros soeorros

da cidade, porque nio p6de provar, com o Bilhete
de ldentidade, que era casada. <<Eun6o me casei
no registo, por iss,o, no meu 8.I., estf escrito <solteira>. Mas sou casada, hi muito tempo, com filhos
e tudo. Eu explig,uei tudo isso, mas nio conside'
raram) - disse ela.
Deparou-se-nos tambdm presente, a preocupa.
qflo de cidadios que, possuindo os seps bens nas
cidades de crigem, n5o levaram nada consigo no
rnomento da sua evacuaqio coerciva., [€rrl tiveram
tempo de deixar as coisas ao cuidado de femiliares
ou conhecidos.
Mas todos os problemas que acabdmos de men.
cionar e outros sf,o suceptiveis de ter uma solugf,o,
porque qualquer cidadf,o que julgar que a su,a evacuaq,Eocoerciva n5o foi justa, nf,o sri tem a liberdads de apresentar recurso, mas tambdm o direito
a uma resposta.
Foi assim que a delegaqfro de alto nivel do
Comlndo Central Operativr, chefiada pelo Ministre
do fnterior, Tenente.General Armando Grebuza.
respondeu is diversas quest6es post,as pelos cidadf,os. Al6rn da resposta, a delegaqio tomou nota de
diversos casos e informou que eq.ripas poriridicas
da .<Operaqflo Produqio>> serf,o enviadas aos centrcs de recepqio para se inteirar das vdrias preocupagdes, com vista a um posterim esclarecimento.
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a9 incrern€nto da avicultura, piscicultura, apicultura e outtas acg6es.
A construcdo d" fdbricas, como
a Ter<manta em Montepuez. de
futuras cidades e de estradas no
Niassa, s6o factos que ndo se devem ignorar. <<Etudo est6 no principio> - dizia-nos urn velhe trabalhador de construgSo em Unango,
que, para interpretar
melhor a
missSo hist6rica dos improdutivos
que estSo a ser evacuados para
aquela regiSo do Pais, disse um
prov6rbio popular, em macua, que
significa mai" ou-rnenos isto: <de
um ramo diferente (da mesma
6rvore), pode vir a ajuda que necessitamos>.
Eis_por que, em Niassa e Cabo
Delgado - para ende se prevd o
encaminhamento de grande parte
do5 improdutivos das cidades - e
maior a oportunidade de se poder
ser her6i dessa missSo histdrica
gue 6 a <OperagSo ProdugSo>. Isto
porque constituindo um aut6ntico
n-.anancial de diversidade profissional, os evacuado" das cidades
estSo agora em altura de, nos di-

ouTRos cAsos
Em contrapartida hd individuos qug nio f,oram
conduzidos para locais certos. Por exemplo, tom6mos nota de elementos que, de acordo com as sues
prriprias declaragdes, parecem-nos ser candonguei.
ros, prostitutas e outros criminosos, que dcviam
ser primeiro submetidos a um prlcesso de reeducag6o e n6o logo enguadrados em centros produtivos. A verdade manda-nos dizer qus tais slementos qug, voluntfria ou involuntariamente, ndo est6o
ir ,altura de pertencer i grande familia de produtores stlrios, honestos e conscientes (u,ma vez enquadrados em centros produtivos ou locais de resid6ncia) podem provoc,ar fen6menos nocivos n so.
ciedade.
Camponeses e operdrios agricolas com quem
conversdmos em Niassa e Cabo Delgado, disseram-nos que <<6preciso intensifiear a vigilfincia>r. dpsta
feita p.ara identificar e ajudar cidadios - ssbretudo da camada jovem - que colocam o choqus
natural entre a cidade s o Gampo como um obst6.
culo n sua adaptaqio e tr'ansformaqf,o. <<Para os
renitentes, os fugitivos, temos outros caminhos
previstos na <<Operag6oProduqio> - assegurou um
alto responsdvel dc Partido c dc Estado.

A. NAROROMELE
17

PROVINCIAS
DEITIONSTRABAfrI
CAPACII}AITE
DE RESPOSTA
Os virios milhares de improdutivos evacuados
das cidades para zon'asprodutivas e locais de residOncia do Niassa e de Cabo Delgado jri se enoontram enquadrados. Este trabalho arrancou logo
ap6s o inicio da chegada daqueles cidadios is duas
provincias, nos finais da primeira quinzena do m6s
de Jmlho.
Apreciando a eficdcia com que foi levado a
cabo o processo,o 'Tengnte.General Armando Guebuza, qug visitou recentemente os centros de recepgflo, chefiando uma delegagflo do Comando
Central Operativo, disse gue a compreens6o rfpida
das provincias sobre os objectivos da <<Operag6o
Produg6o>>determinou a capacidade ds resposta
demonstrada na flexibilidade de enquadramento.
Segundo declarag6es de responsfveis dos Comandos Operativos do Ni.assae de Cabo Delgado,
muito contribuiu para os €xitos alcangados rt r€.
cepgf,o e enquadramento dos improdutivos, o facto
de a chegada destes ter-se iniciado depois de as
duas provincias terem conclufdo a 2." fase da ..OperagSo Produg6o>- evacuaqSo coerciva de desem-

versos centros produtivos e locais
d e r e s i d d n c i a ,p r o v a r
que n5o
eram improdutivos por incapacidads natural.
UNIDADE

cRrAcAoDE coNDrqons
Os responsiveis do Partido e do Estado em
coordenaqdocom as populag6esdas duas provincias
garantiram desde logo o abastecimento de produtos alimentares aos improdutivos. Peocuparam-se
tambdm na criaqflo de condigdes para, numa primeira fase, alojal colectivamente os evacuados,at6
que estes construam as suas casas.
Esta riltima acg6o 6 tida como prioritdria e
urgente, jd que dela depends o envio posterior de
familiares de rmuitos dos evacuados. Por outro
Iado, na provincia do Niassa estd em curso a construgdo de um centro educacional, por reeducandos
condenados ao longo da <<Operag6oProdug6o>.
Segundo apurimos, ap6s a conclusEo da obra os
reedncandostransitario para um local adequado.,
na mesma altura em qus o centro que construiram
passarS a albergar menores desamparados que

ver, em cada unidade de produq5o, o Pafs em miniatura>.
Noutros encontros realizado" em
Niassa e Cabo Delgado entre, a

delegaqdo de alto nivel do Comando Central Operativo e populag6es locais, o Tenente-General
Arn:ando Guebuza disse eue 6

NACIONAL

Uma das caracteristica5 da <Operag6o ProdugSo> que se nos deparou evidento nos moldes em que
os improdutivos estds a ser enquadrados rio Niassa e Cabo Delgado, 6 a Unidad" Nacional.
- Estamos a receber gente de
Inhambane, Maputo, Gaza, de todo
o Pais. Nos estamos preparados
para sermos capazec de enquadrar
a todos eles. Il uma forma de sabermos que estamos independentes e unidos - 6, de novo, o velho
Assane Sitambule, rn.embro ds CC
do Partido Frelimo, eue assim
fala.
Fazend6 alusdo b mesma questdo, o Membro do Bureau Polftico
e dirigente de Cabo Delgado, Tenente-General Alberto Chipande,
dizia, numa reuniSo corn oe trabathadores do Regadis de N'guri,
9ue, na provfncia, <jd estamos a
1t

pregadosr eu€ n6o se inscreveram voluntariarmente,
e de vadios condenados a penas de reeducagf,o.

Um dos seetones que elteeen de tdcnlcos no Norte do Prfs 6 o ds constnreeo cfull,
no quel os lmprodutlvos podetdo ser enquadrados. Ne foto um aspeeto de umr berragem
hldroel6etrlc!, em construgio nos arredores da Emprese Agrfcola de Matama, em Nlassa
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foram recolhidos
gf,o Produgflo>.

nas cidades ao longo da <<Opera-

PnoDuqAo
De uma maneira geral, os evacuados est6o
dispostos a mudar de vida, demonstrand0, com o
trabalho que iri realizamr t[u€ sf,o riteis i sociedade.
Esta disposigSo 6 mais evidente no entusiasrno com
que Iangaram mios al obra, logo depois do seu
enquadramento em Gentros produtivos. Assim, na
Empresa Agricola de Matama, em Niassa, eles
duplicaram de 16 para 32 sacos de espigas de milho apanhados diariamente por pessoa.
Em Cabo Delgado, estdo a conseguir importantes transformaq6es na antiga Sisaleira de Nangororo, enquanto por 16 estiverem provisoriamente
a aguardar o seu enquadramento adequado.
Na Unidade de Produg6o de Lissiete, provincia do Niassa, o director da Empresa dos Algoddes
do Niassa disse que os evacuados salvararn 350
hectares de algodfio por colher e gue eram dados
por perdidos, devido i escassezde mflo-de-obra na
zona.
DIFICULDADBS
Nes duas provincios, fl recepgflo e enquadra.
mento dos improdutivos coincidiu com a Campanha
de ComercializagEo Agricola. Conforme sublinharam os responsdveislocais, a compatibilizaqio do
escoamento de produtos com o encaminhamento

preciso estar, vigilante contra qualquer forma de tribalismo no processo de enquadramento dos improdutivos, porque 6 contra o espiritg e objectivos da <OperagSo
ProduqSo>.
- ( Na c ons t r u q d o d e A l d e i a s
Comunais; - sublinhou - <D5e se
deve admitir a existdncia de aIdeias de improdutivos e outras de
a n t i g o sh a b i t a n t e s .N o s c e n t r o s
exprodutivos ndo deve havir
-improdutivos e antigos trabalhadores>>.
Alids, as estruturas dos diversos
escal6es do Niassa s de Cabo Delgado t6m em linha de conta a
perspectiva de enquadrar 05 itnprodutivos - sobretudo muiireres
familias que formam a. diversas cornunidades n-trais ja existentes. Uma das vantagens desta
iniciativa sera o enriquecimento
mrituo das diferente5 marlifestag6es culturais, peio que tanto enquadrads5 como enquadradores estar6o sensibilizados para a necesquaisquer
s i d a d ed e c o m b a t e r
complexos de inferioridade ou sllperioridade.
TEMPO- 1r t8/83

dos improdutivos para centnos produtivos, estf a
provocar reflexos negativos na utilizagdo da quota
ds combustivel que d insuficiente.
Partieularmente
no Niassa, esta situag6o 6
agravada pela escassez de meios de transporte que
t6m de percorrer prolongadas vias ern pt4ssimas
condig6es de acesso. Sabe-se, no entanto gue a
provincia receberii brevemente f0 camides desti.
nados ao Comdrcio fnte.rno.
Outra dificuldade qug ss encarou foi a falta
ou insuficiGncia de documentagio para centenas de
evacuados. Este problemt fez com gu€, em Cabo
Delg.ado, os responsdveis ficassem sem saber quais
dos evacuados eram simples desempregados para
cnquadrar em unidades de produq5o e quais os que
deviam ser encaminhados para os centros de reeducagio. Esta situag5o sstd pordm ultrapassada,
uma vez que foram dadas orientagdes no sentido
ds cneuadrar irnediatamente os evacuados sem ou
com documentos, enquanto se envidam esforqos para .3 regularizagio da situagflo.
Na provincia do Niassa, as estruturas locais
do Partido e do Estado pediram para que o nrimer,o
de mulheres evacuadas F.ara aquela zorna nf,o ultranasse 100 pessoas semanalmente, com vista a
facilitar o (en{luadramento especisl; - na medida
do possivel, em familias que comp6em as divqrsas
comunidades rurais - eue se tem feito em relaqdo
is senhoras desempregadas.
A . N A R ORO M ELE

TROCA
D E E XP E R IE N C IA S
U ma vez enquadrados em cerl tros produtivos ou locai* de re sid € n c i a , os evacuados das ci dades
deixam, imediatarnente. de ser imp ro d u tiv0s para serem produtores.
N o N iassa e C abo D e l gado j d
s 6 o p a i pavei s frutos desta transfo rma qS o que. contrari amente aos
re c e i o s i ni ci ai . dos i mprodr-rti vos.
s e d e senrol a numa absol r.rtaIi l rcrd a d e e n5o pri sS o.
Va ri a s pessoas, entre el as resp o n s a vei s, atenters a cvol ugao dos
fa c to s , 3d prev6em o desfechq no
fu tu ro , resul tante da troca d" exp e ri 6 n ci a5 €Il trp os trabal h;rdores'
p o r e x ernpl o, os i mproduti vos que
fo re m evacuados para C abo D el g a d o ir5o ao encontro de i novag 6 e s q i ,revi sam a mel hori a de cond i q O e s de vi da do. trabal hadores,
p e l o s p rdpri os trabal hadorcs. N este fi mbi to pode-se ci tar a constr' ' i q d s d e casas mel horada. de ti i ol os
de adobe cozidos. facto dc'sconirecido pc,la maioria do. evacuados.
- < A qui j 6 6 tradi q5o a produQdo de tijolos de adob.. cozidos

mas a cobertura das casas ndo 6
t5o segura como o 6 noutras prol ' i nci as do P ai s> - dizia- nos um
re5psnsdrrel pr6vincial em Cabo
Dclgado.
A troca de experidncias 6 ainda
cxtcnsi va aos i -rdbi tosde alim ent aqao. E i mp-' essi onant " a pr eocupagacl de rnuitos ex-improdutivos
qLre, sem fazer exi g6 ncias, pr opr16p Que se diversifique a dieta
,rl i rncntar dos trabal had or es a par tir dos produto5 localmente disponiveis. facto que ndo 6 habitual
entrs as populaq6es de Niassa e de
C abs D el gado.
Enfim, todas estas particularidades e outras que car act er izam
tis perspectivas fundamentais da
" OperaqS o P roduqi o> , e que t entdmo5 aqui rel atar, j d const it uem
parte ds eur: 6 essencial para
<{irrovarmos a correcteza do Sociaiismo, provarnios a n6s mesmos dc'
que 6 possfvei matar a fome>>,
conformo sublinhou o mernbro do
l r,i ri eal i P ol fti co e Minist r o do
lnterior. Tenente-General Armando Guebllza em diversos encontros
D
com ex-improdutivos.
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