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ERROS ESCASSOS

Referindo-se b cficidncia que cdtac:.
teriza a "OperaQio Produgdo" no
Niassa. Sdrgio Vieira af irmou que se
lentar dar uma percentagem de erros,
esla 6 inferior a um por cento do

uO dever dp inimigo i combater.
-nos, e o nosso clever ( estarmos
organiTado5 para carnbu,ler o ini-

milo" Sdrgio Vieira.

total das pessoas que tenham sido
evacuados. De qualquer modo, devo
sublinhar: primeiro, os erros s6o ex-
tremamente exiguos e, segundo, lem
havido uma coordenaeSo estreita entre
os Comandos Operativos Gentral e
Provincial. Por isso, os erros sio ime-
diaiamente corrigidos porque existem
orientaqoes claras sobre como corri-
gi-los.

De acordo com as suas informa-
q6es, ate ao presente, cerca de uma
dezena de pessoas regressaram a
procedencia, em virtude da sua idade
avangada, enquanto alguns regressa-
ram por motivo de doenga, sobretudo
tuberculose, e outros porque eram
individuos 0teis bnde foram evacua-
dos.

Nurna das passagens da entrevista,
salientou que nota-se tambem que a
primeira reacAio das pessoas 6 sem-
pre dizer que nio sabem porque 6
que estio aqui. Referia-se, assim, a
argumentos <.le certos ex-improduti-
vos, gue afirmam ter havido irregula-
r idades na sua evacuae6o.

Sobre o assunto, Sdrgio Vieira con-
tou um caso de um ind iv iduo que
trabalhava por conta propria em
lulaputo. Tinha uma oficina pequena
na sua resid€ncia, onde afirma que
reparava motores de automoveis. Por
isso pediu que o autorizassem a
regressar a Maputo para resolver pro-
blemas que tem com os antigos
clientes, e n6s pedlmos que nos tor-
necesse a Indlcagio eracta dos seus
lamiliares e da olicina para lacililar.
mos a resolugao do problema, mag
ele disse que seria mullo dillcll loca-
lizarmos a olicina e os clientes. Quer
dizer, a oficina era de tal maneira
secreta que nem a familia conhecia.

- Por isso direi - conclui S6rgio
Vieira - que a ayaliacao que podemos
lazer n5o e de maneira renhuma
sobre os erros que lenham sido come'
tidos, porque estes s6o demasiada'
mente reduzidos. Nao pesam na
balanea.

FEFORCO DA UNIDADE NACIONAL

Na Provincia do Niassa, palco da
Luta de Libertaqdo Nacionale, depois,
zona libertada, a "OperaQdo Produ-
g5o" materialjza, de uma certa ma.
neira, o sentido da Unidade Nacional.
Vamos dizer que o que at6 hole pode-
riam ser palavras - abaixo o triba-
lismo, abaixo o regionalismo - nio
era ainda experidncia guotidiaro por-
que toda a populagdo de uma certa
zona pertencia ao mesmo gruPo
6tnico.

Destacou que, embora n6o seja esse
o gbjectivo, a "OperagEo ProdugSo
traz como ConSequdncia o Cruzamento
de diversas etnias e padr6es culturais
porgue r(o grosso dos improdutivos
vdm da cidade, da vida urbanizada,
para junto de pessoas do campo e
isto tem um efeito estimulante em
lermos de Unidade Nacional".

O Governador da Provincia do
Niassa indicou, tamb6m, os esforgos
empreendidos pelas estruturas no sen.
t ido de sol idif icar a dindmica da
"Operaedo Produq6o', com o lanQa-
mento de novas ofensivas na Alfabe-
tizagdo e Educaqdo de Adultos, coope-
fhtivizaqSo, bem como a expans6o do
movimento das aldeias comunais
algumas das quais vEo nascer com a
chegada dos improdulivos, salientou.

Contudo, a provincia prev6 as ten-
tat ivas de desestabi l izagdo do inimigo,
que a todo o custo teniard bloquear
os sucessos da operag6o. Por isso,
exprimindo a vontade da justiga revo-
luciondria, com que a acq6o do ini-
migo ser6 neutralizada. o Coronel
5619io Vieira af irmou que o dever
do inimigo 6 combater-nos, e o nosso
dever 6 eslarmos organizados para
combaler o inimigo. O grosso das
pessoas que v6m nesla operagSo -
e devemos sublinhar isto - t€m um
profundo sentimento patri6tico.
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REFOREAUNIDADE, ASSEGURA DESENVOLVIMENTO
- salienta Coronel Sdrgio Vieira

A integragao dos evacuados das cidades nas actividades econ6miDas nas provincias, onde
se sente a lalta de mio-de-obra, tem um impacto positivo no desenvolyimento s6cio-econ6mico e
reforqa, ao mesmo tempo, o sentido da Unidade Nacional - afirmou o Goronel S6rgio Vieira,
membro do CC do Partido Frelimo e Governador da Provincia do Niassa na primeira entrevista
que concedeu i Informaqeo, desde que foi nomeado para aquele cargo.

Abordando vdrias quest6es decor-
rentes da "Operagio Produgdo' €m
curso, S€rgio Vieira sal ientou que a
integraqdo dos ex-improdutivos eva-
cuados das cidades n5o significa ape-
nas dar-lhes um terreno onde cultivar
a sua machamba ou construir a sua
habitaqio ou, simplesmente, coloc6-los
em unidades agricolas e industr iais.

Referindo-se exclusivamente i Pro-
vfncia do Niassa, onde se sente a
falta de mdo-d+obra, disse gue c
que se pretende com os exrimprodu.
tivos 6 lanqar novas ofensivas de
desenvolvimento econ6miCo e social,
part icularmente nos campos de Alfa-
betizagSc e EducaeSo de Adultos,
cooperativizaqSo e eonstrue6o de
novas aldeias comunais.

Aludindo ao enquadramento dos
evacuados que se encontram no
Niassa, o Coronel S6rgio Vieira con-
siderou posit ive o balango actual e
disse que os erros s6o axtremamenle
exiguos, como resultado de uma
coordenagdo estreita do Comando
Operativo Gentral e o Comando Ope-
rativo Provincial.

Enumerou, no entanto, alguns pro-
blemas que afectam os ex-improduti-
vos rec6m-chegados e Provincia do
Niassa, designadamente a falta de
produtos de primeira necessidade,
como sabio, aeucar, 6leo al imentar,
pratos, cobertores e outros.

Quanto bs oportunidades de incen-
t ivo ao desenvolvimento do Pais,
5619io Vieira disse que nesle al luxo
de genle, surge-nos uma grande
diversiciade de prolissQes, que nos
garantem a hos dfio uma grande pos-
sibilidade para tralralho.


