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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 desenvolyimentos6cio-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.

FEFORCO DA UNIDADE NACIONAL
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