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Teve inicio segunda'felra tltima, na Cldade da Beira, d eva'
cua96o dos improdutivos allstados durante a fase voluntdria da
<Opera96o Produ96o,r. As primeiras centenas de desempregados
ser6o colocadas em nove distritos da Provincia de Sofala consl'
derados como prlorlt6rlos para esta primelra etapa do processo'
restando mais lugares para afectagSo desles em tatefas pro'
dutivas.

no sentido de garantir refelgOes lque-
les cidadios durante c iompu de per-
man€ncia naquele loca'.

rNscRre6Es

Um totat de 6099 desem,oregados
inscreveu-se voluntariamente dutante a
fase prim6ria da r<Operagie ProduqSoll
na Cidade da Beira. Prov'nc,s de So-
fala. Segundo informagdes dhrulgadas
pels Comando Operativo daQuela ci-
dade, grande parte destes cidaddos,
gue honesta e voluntariame:jrle deram
os seus nomes para partiulparem na
grandiosa batalh6 da produgEo prefe.
riram ser colocados nos dlversos Dis-
tritos de Sofala. tendo iambdm alguns
mostrado prefer€ncia por outras pro-
vfncias,

Est6 lowAvel atltude daqueie5 clda.
ddos vem coroar de €xitos toda uma
serie de esforgos de rnobillzagSo e

A forma como decorreu a evacuagSo
destes cidadSos. na segunda.feira, re-
velou um dlt6 nivel orgaltizativo por
parte das estruturas envolvidas na
aOperagdo Produgdol, ref lexo da'cui-
dada preparac6o gue teve.

O facto foi revelarJo pelos chefes
das brigadas dos Comand.rs Operativos
Pal6cio da Assemblela Provlnciai.  con.
ma reuni6s havids segunda-feira. no
Paldclo da Assembleia Ptovirrcial con-
sagrada a distriburgfio de tarefas aos
membros. referentes ! evacuagSo dos
improdutivos.

Todos os abrangidos estiveram reu-
nidos nas Sedes cos Grupos Dinamiza.
dores dos respectivos bairros residen-
ciais tog6 is primeiras horas da manhd
de segunda-feira. Conde foranr levados
para o pavilhdo d6 Ferroui6rio. e dai
para os dlversos locais de embarque,

Para 6 efelto. a ;1ire:qi,: do Condr-
cio Intern6 da cldade crlou condig6es

senslbilizagig desenvolvidos pelas brL
gadas do Partido, Estada Organiza-
g6es,DemocrStlcas de Massas. e Co-
mandos Operativos (provrnc'als e da
cidade) que durante semanas traba-
lharam junto das popuiae6es € €Stru-
turas de base. dos Dairros da Belra,

Recordese que, durante essa fase
prlm6rla da operagag nesta cidade,
v6rios oportunistas navrarn tamb6m
dado os seus nomes nas seJes dos
Cieupos Dinamizadores dos bairros. nu-
ma tentatlva de camufla,-em as suas
actividades perniciosas,,co;no 6 o ca-
so de certos marglnais, vadios, la-
dr6es, prostltutas e outros" que foram
desmascarados a tempo pelas popu-
lag6es.

Ainda no decurso dessa processo de
trlagem. foram lgualmente detectados
casos de elementos mai inscrltos, no-
meadamente casos de ve'hos e meno
res, os quals, por falta de um correcto
esclarecimento da sua condlg5s de
passivos. tlnham 

.sldo 
envolvidos na

operagdo. os seus nomes foram pron-

tamente riscados 'das listas Dor se
considerar iustlticads e sua resid€nela
n'aquela cldade.


