Nottcias(Maputo),zo de Agostode 1983

porcoerseo
mobiliza7eo
Errado
substituir

- adverte2oVice-Ministro
do InterioraosComandos
Operativos
Piovinciale Distritais
por Na0tal Donaldo, em Narzpulo
<E uma afronta flagranle is directrizes centralmenle definidas a substituigEoda mobilizagSopopular no campo pelo
emprego da arma compulslva que nas cidades deve servir para
desaloiar os improdutlvos renilentes> - obseruou, terga.feira,
em Nampula,o 2,oWce-Ministrodo Interior, Teodato Hunguana,
guando intervinha numa reunieo de an6lise da
Pro.
"Operag6o
Aguele rnernbrodo Comando Cen.
tral Operativg chefiou lma comitiva
que compreende algung ,e.jpo'rsA,r,"
s
deste 6196o, com o fim de recolher
Informaq6espara posterlor envio ao
CCO sobre o decorrer do proc€sso
nesta provincia,o apoio multitorme&
tOpera66o ProdugSou e o exerclcio
do controlo efeetivo pata a uniformizagilo de crilerios e procedlmentos
a nfvef nacional.
Teodato FrurrgU?ndpreCisou qu?
as visitas que os Cir'loentesdo CCO
efectuaram reeentemente as PrOvln.
cias de Nlassa, Cabo Deloado, Gaza
e Inhambane, obedecem ao teventamento da situagSo para a apreciag6<:
do processo.
Aquele membro do Conselho dB
Minlstros sublinhou que a aOperag6o
Producf,ol 6 urn momento da Otensiva Politica e Organizacional,pois tratarse da reorganizaC6opolftica. social
e econdrmiea .r partfr iJa destruicAo
do caos. da desorganizagSogeneratizada, em que aparecia como aspeclo
grltante a ponulacao inrproclutlvanas
Cidades. uma oopulacdcl excedentilla que as nossas urbes n5o ..:onse.
Euiam albergar o eu€ oerou a condigf,o dc narasilismodesses indlvfduos,
- Essa slluaqio de parasillsmo
tinha criadn ,tl€ 'erreno parE i acluggf,o do inimigo, e sobretudo, pela sua
generallzagho, havia neutralizEdo todos 08 Inelrumentos de direcqio e
conlrolo da Sociedade - frisou o 2.e
Vice-Minlstrodo Interlor.
E oor isso que cada seetor avanQa
'onr

a

sr;:c nr1oria

tentaliva

rfo cnn

trolo nomeadamente no Trabalha
Abastecimento,Justiga, 'nterior, € outrc$, o que conduziu o ParticJo
a uma
s6ria refldlSo sobre o assunto. O
projecto de saneamento inicia com o
Plano Prospectivo Indlcativo, Assembleia Popular, e culmina ne 4.? Congresso.
- Era preclso agir. Violenlar os
esquemas que 3e tinham inslltuido ne
nossa Sociedade
disse Teodoto
Hunguana,rdllizando a violGnciarevo.
luclon6ria para restabelecer a organl.
zag6o na RPM.
Adverlindo para a aplicagdo com rigor dos principios cdntralmente elaborados, aquele dirigente apelou para
gue os responsdveis presentes obtenham na pritica os objectivos pro.
postos pelo Partido, empregando uma
metodologiaadeguada.
TRANS!9IO CEGA
DE CONCEITOS
Os depoimentos de sete dos 17
respons6veisdos comandos Distritais
Operativos convergiram num ponto,
aquandodas respectivasalocugOesignorAncia das fung6es a executar
na sua 6rea de actuagSo,o que lhes
induziu A transposigdo mecinfca dos
conceitos dirigentes na capital pro'
vlncial para a an6llse de casos ocor.
ridos com camponeses, habitando a
sua zona.
Os intervenientesforam unAnimes
em admitlr gue n6o uniformlzarama
metodologia de actuaqdo, o que r€flpniil a atts6ncfacle uma estratdgia

:
dugSo> naquela reEieo do Pais. Ele retorqulu algumas lrregula- procuramcurar as suas frustrag6es
objectlvos contrdrios d aOperidades eviddnciadas no encontro cometldas no decurso da servindo
ragdo Produgdo>.
operageo e evidenciadasno encontro com membros dos Comandos Operalivos Provincial e Distritais. Na reunieo participou CRIMINALIDADEBAIXA 50 POR
CENTO
igualmenle o Governador da Provincia de Nampula, Feliciano
Gundana
previamente lragada, embora se dbvessem respeitar especificidadesinerentes a cada distrito.
Reconheceram gue os cidadEos
evacuados da Cidade de NamPula
para as sedes dos seus distritos
abandonam as unidades de Produg6o
para onde tinham sido afectados. Na
origem do 6xodo, situa-se a descoor'
denaqdoentre o envio da sede da pro.
vincia e 6rg6os dos locais que os
deveriam receber. Outros, foram tra.
tactos como cadastrados, anti-soclals,
raparam-lhes o cabelo, se bem que
€sses cidadSos se tiv€ssem inscrito na
faee volunt6ria.
Por outro lado, alguns dos impro
dutivos sem qualquer tipo de documento, eram cohrpulsivamenteentregues aos sectores de trabalho qrc
evidenciavam saturag6o de m5o-d+
-obra. lsto reflectiu a falta de conhecimento dos postos de trabalho ern
fungSo do volume de colocag6es.
A actuagdo de alguns indivfduos
mal esclarecidos nas brigadas e noutras estruturas polfticas de base, des.
virtuou o sentido lato da "Operagao
Produgiol. Um punhado desses elementos anunciara b populagdo de que
(qu€m n5o tivesse Cartf,o de Trabalho era coercivamente evacuado. Our
tros, estabeleceram perlodos limitadoc
para que senhores e fovens soltelros
se casassem, num mfnimo espago de
tempo para nio serem abrangldos
p€la cOperagio Produgiou.
Indivfduos houve que ainda lmbuf.
dos de sentimentos regionallstas de-

Segundo o presidente cjo Conselho
Executivo,a criminalidadena caprtal
provincial de Nampula reduziu em
cerca de 50 por cento, embora se
MARIDOS E ESPOSAS EVACUADOS: registem casos espor6dlcos de furtos praticados por alguns elrrpregados
E OS FILHOS MENORES?
dom6sticos desonestos, marginais e
Em Nacala-Porto, por exemplo, vadios, os 0ltlmos com Cart6es de
maridos trabalhadores ticaram priva- Trabalho falsos. As blchas diminufram
dos de esposas, porque oportunistas na cidade.
nos Grupos Dinamizadoresndo emltiElucidou que, no entanto, um n0ram premeditadarnente as gulas-da. mero indeterminadode animais de pe-marcha na deslocagdodaquelas clda.
quena espdcie foi alvo de matanga
dls. Essesdocumentosfacultar-ihes-tam indiscrlminada por parte dos seus
acesso ao prosseguimentoda produ- utentes, visto que os resldentes foram aliciados por agentes da reao96o familiar em Nacala-Velha.
Outra forma de actuagis desses geo de que co Conselho Executivo
oportunistase infiltrados caracterizou- estaria a lazer o levantamento de
-se pela cal0nia, boato, Intriga e de.
patos, cabritos, galinhas e outros anlInconsistentea cinincia legalmente
mais a criar pelos inquillnos nas
'que
negaram satls- suas dlatD. Mais tarde os exedent6daddos honestos
fazer desejos inconfed$iiveis daqueles rios seriam canalizados para as cooperativas,dlziam. A manobra fol deslndivfduos.
Casos houve de maridos evacua- baratada, devido ao imediato esclaredos para uma unidade de produgdo, c i m e n t o d a q u e l e o r g a n l s m o s o b r e
a esposa. noutra, e os.filhos atiradcs o car6cter infundamentado do anilnA sorte, sem a assistdncia dos ,pro- c i o .
genitores, o eue 6 declsivo para a
Na tarde de terga-feira, duas brlgadas do Comando Central Operativo
erosSo dos lagos familiares. Alguns
foram abrangidos porque tlnham ume
visitaram alguns dos 15 Postos de
Veriflcag6q locallzados na cidade de
machrmb! pequena que s6 dava prre
o ssu sustento.
cimento, perif6rica e rural da cidade,
Oarpinteiros, alfalates e artesEos bem como um Gentro de Evacuagdo.
Na sua vlsita,de trabalhos na Prode diversos <misteresn tamb€m foram €vacuados. fundamentando esses vincis de Nampula, a comltlva do
inflftrados que aqueles trabalhadores CCO cheflada pelo 2.eVlce-Minlstrodo
nlo tinham llnha, tecidos, e demals fnterior, deslocar-se-6a algumas unldades de produgEo sltuadas nalguns
material de costura
Ao usal da palavra, Teodate Hun- distritos da Provfncla de Nampula,
grana, Vice-Mlnlstrodo Interior, Ins- aP6s o que prosseguir6 a sua ffilS.
tou A punig6o desses indivlduos Que sdo em Cabo Delgado.
sacredilavam cidadSos honestos, s6.
porque neo eram deese distrlto.

