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A OperagSo Produglo 6 j6 ume importante
contribuig6o do noseo Paie i Hiet6ria da Humani-
dade. Nio 86 porque, ao que nos 6 dado saber,
trata-se da primeir,a vez que tal tipo de acq6o, noa
moldea como est{ a decorrer, 6 desencadeada no
Mundo. E-o, fundamentalmente, pelo modo como
coloca o aer humano - marginal qus era uo nosso
caso concreto - a participar no combate decisivo
qus 6 a luta contra I fome, na Repriblica Popular
de Moqambique. E como n6o podia deixar de ser,
aliado aos dois anteriores pontos e ao focto de dar
forma is resoluq6es do IV Congreeeo do Partido
Frelimo, e Operag6o Produqdo 6 amplemente fes-
tejada pelo povo trab,alhador da nossa Pritria.

Isto vem .a prop6lito de um levantamento so-
bre a forma como a Operagio Produq5o est{ e
decorrer na capital do Pafq feita no decorrer ds
3.' Sese6o Extraordindria da Aseembleia d,r, Cidade
de Maputo. Para al6m de vdrio" deputados terem
manifestado o apoio popular I acgio, ndo deixaram
de apresentsr, por outro lado. deterninadas quea-

tdes que p6em em oausa o 6xito da referida o1rc-
raq6o. Conv€m aqui deetacar o facto de que por
eer a primeira vez que Ee reslizs tel tipo de opera-
96o, n6o havia nem experi€ncia norae, ncm onde
pud€eeemor colher eneinamentoe. Eese fecto liga-
do ao .homem velbor gue existe em algumae men-
tee, fez com que re tiveegem comeiido alguna error
e abusos. Em relaqio aoa ernoo forem criedos og
neceeedriog mecnnigmog. por forma a que retomem
.aE suas funqdes nos anteriores locaig de trabalho
aquelee que foram evacuadoa, embora eetivessem
em condig6eg de acordo com or exigidae. Quanto
aos abusos e prepotCncias, tambdm se tomaram
ag neceee6riae medidae, cm relagio aoa casoa jd
onhecidoa.

E, oontudo, importante reter qus uma acq6o
com a envergadura da Opera4io Produgio, envol-
vendo a quantidade de peemar que envolve, esti
aujeita e certo tipo de erroe. H6 que distinguir oa
errog doa abusos e manter uma apurada vigilincia,
por forma a que o inimigo da noes,". Revolue{o n6o
desvirtue og objectivos tragador. Sobretudo. h6 que
dietinguir a questSo de este ou aqrels indivfduo,
do todo gue 6 a Operaqio Produg6o e do papel
importante que deeempenhs ne materializagio de
uma das directivaa do 6rg5o mfximo do Prrtido
Frelimo.
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