
Desempregados
a caminho do futtrro

Pela forga e dimensSo da ac96o,
a "Operaqdo 

Produqdor tem co-
nhecido'bastantes comentArios. Da
tribuna, geralmente feita em ca-
fds, restaurantes e machimbom-
bos conotaq6es multiformes podem
ser ouvidas.

Uns utilizam o facto, isolado, de
um ou outro envolvido na opera-
qao que dela se quis, ou-conseguiu,
servir para fazer vingangas a an-
t igas querelas. Outros agarram-se
ao caso de uma prostituta que se
amantizou com algum pseudo-che-
fe de quarteirSo e que, assim, vem
sendo protegida.

Um e outro caso. como, al i6s.
ainda outros, poder5o ser verda-
deiros e, de facto. terem ocorrido
nesta gigantesca movimentaqEo.
Mas daf o pente f ino, que. al i6s,
tem desencantado muitos desem.
pregados e improdutivos ndo pouco
astutos. Foi no decurso dela que.
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at6 i semana passada. se detecta-
r:rm para cima de quinhentos ca-
sos de cart6es de trabalho em pos-
se ds individuos que n6o desenvol-
vem actividade socialmente ritil.

Algumas pessoas dizem, por ve'
zes, que existem muitos que de-
viam ser evacuados das cidades e
qu3, no entanto, ld permanecem,
ndo se sabe a soldo de quem. Aqui,

A cllflrngr no fuluro, rlegremente mrnllestedt



talvez tenha de entrar em linha
dg conta a prdtica de alguns ele-
mentos envolvidos na operagdo
que, aproveitando-se de tal facto,
deixam-se subornar, ou estabele.
cem ligag6es com prostitutas em
troca ds solturas ilicitas.

Tambdm, por vezes, n6o s6o v6s
as acusag6es feitas a alguns chefes
de quarteirSo e secretdrios de GDs,
quanto i atitude de prepotEncia,

tentat ivas frustradas de amantiza-
gAo, incorrectas interpretagOes do
qus 6 a prosti tuigSo, inimizades e
outras supostas razdes n6o raras
vezes ut i l izadas para se evacua-
rem pessoas. De qualquer forma,
a ess€ncia desta operaq5o, a des-
peito ds tamanhos erros ds imple-
mentaqAo, consti tui um importante
passo para a resolucao de vdrios
problemas, muitos dos quais por
n6s levantados em diferentes oca-
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si6es, tais como &s car€ncias de
produtos diversos, ds transportes
e outras coisas mais, originadas
pela superlotagSo das cidades.

CONTROLAR O CRESCIMENTO

Se em lS74/75 a capital com-
preendia 250 000 habitantes, em
1982 esse nflmero jd havia cres-
cido para os 850 000 habitantes.

transporte diminuiram ou a sua
eficdcia decresceu. O ensino, em-
bora tenha beneficiado da constru-

96o de novas unidades, proporcio-
nalments ao elevado nfmero de
pessoas agora com acesgo, decres'
ceu abismalmente. A assist€ncia
sanitAria enfrenta a mesma situa-
g5o, enquanto na habitagdo, o pro'
blema ainda 6 mais grave, dado

eue o efectivo inicialmente dispo'
nivel ressente-se da deterioragEo
que atingiu grande nfmero de
im6veis.

Para resolver tal problema, n6o
bastaria apenas impedir ou con-
trolar o continuo afluxo, pois, os
que jA aqui se encontravam trans-
bordavam por completo. Parece
ser assim, que se explica a retira-
da daqueles gue, vivendo nas ci-
dades, nio tdm ocupagSo social-
mente ftil, mas que no campo po-
derSo desenvolver. actividades, de
acordo com a profissSo que por-
ventura possuam. Outros, directa-
mente na produg5o da couve, da
alface, do amendoim e de muitos
produtos bastante necessdrios A
sua vida e i dos demais, abater-
-se-do sobre a fome, desfechando-
-lhe pesados golpes.

Com esta acgSo minimizar-se-6o
tamb6m, alguns dos grandes pro-
blemas de qus muito se queixava
o habitante da cidade, nomeada.
mente os roubos, assaltos e arrom.
bamentos. Enquanto o Hospital
Central e os Postos de Saride na
cidade, abarrotavam de gsnte a
quem mal podia dar resposts, os
dos distritos dispunham, ainda que
deficientemente, de capacidade de
atender a um maiol nrimero de
pessoas em relagdo ao que ai acor-
r ia, dado que grande parte se en.
contrava acumulada na cidade. Fo-
ra estes aspectos, o,crescimento
demogrdfico deve sempre ser con-
trolado, porque tem de obedecer
a uma s€ris de requisitos cientl-
ficos relativos h expansSo da ci-
dade, h criagSo de infra'estruturas
econdmicas e sociais adequadas.

O AMANHA DOS EVACUADOS

E, evidentemente, quase que

impossivel falar com dados, do que

serd o futuro dos desempregados,
marginais, prosti tutas e imProdu'

t ivos que hojs est5o a ser enqua'

drados. Contudo, grode'se, com se'
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Entretanto, a produqSo agricola
diminuiu, sobretudo nas provincias
de Gaza e Inhambane que desem-
penharam sempre papel prepon-
derante no aprovisionamento da
c a p i t a l  e m  p r o d u t o s  a g r f c o l a s .
Nas redondezas de Maputo, a seca
e o af luxo descontrolado da popu-
IaqSo campesina para a cidade,
tambim somou os seus efeitos i
si tuaqSo.

Igualmente. as unidades de



guranga, afirmar que no futuro

nEo rnais ser6o tal coisa. Ser6o pes-

soas que trabalham e produzem

para comerem e para alimentarem

a sociedade. Neste processo ganha-

16o novos valores, novos hdbitos

c nova perspectiva dg vida, inte-

ressando-se entdo, pelo futuro dos

filhos e do Pais. As suas crianqas

saberEo ir i escola, terEo assistdn-

cia m€dica, comida e brinquedos.

Nestg momsnto em que a ac96o

comega, as pessoas enfrentam o

embate da modificagSo repentina

do habitual estilo e ritmo de vida.

A rotina sucumbe ante esta alte-

rag6o do modo de viver e, entio,

as pessoas temem, como €, alids.

natural, o novo. Alguns atd nem

o temem. Sabem que ele serd van-

tajoso e bom para si, n5o queren-

do, no entanto, rdar o cabedal> na

sua construgdo. Esperam um fu-

turo feito por algu6m e oferecido

como presente. Por6m, envolvidos

.As reperlgrs eom ldrdct comprccndldu
entte os 1.7 e os 23 rnor, desde quc vlvrm
com os pels, nio devem rer evecuedls,.
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na produqdo,  mesmo esses ganha-

16o conscidncia, atrav6s dos frutos

do seu trabalho, do positivo al-
cance da <Operaqdo ProduqSor.

O enguadra.roento das pessoas
na produgEo tem merecido ateng6o
e, sempre que possivel elas t€m
sido apoiadas. Podemos apOntar
os exemplos da Fdbrica de tecidos
RIOPELE, em Marracuene, pro-
vincia do Maputo, e outras unida-
des produtivas que chegam a
apoiar financeiramente a famflia
dos enquadrados, nos primeiros
tempos que se seguem i sua afec.
taq5o.

Nalguns locais onde foram colo-
cados os desempregados, a preo-
cupag6o tem sido a construg5o de
casas, a produqSo e a transferOn-
cia das respectivas fam{lias para
af. Tal como todas as cidades eur-
giram do campo, nada ensombra
a ideia de que nlasses locais tem-
bdm, poder-se-5 contar com cida-
des, num futuro n6o f6cil de me-
dir .
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