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Aprofundqdq ess6ncicr
do "Operqq6o Produq6o"

por Natal Donaldo
O exerclcio do Poder n6o 6 meramente buro crdlico, tecnlcista, Exige e determina coer€ncla,implica direc9so politica clara e realista. Par.a.a verificag&o e controlo das recomendag6es ins.truidas pela delegagEo^de Alto Njvgl 9_ peto dirig ente da irrovfncia de Cabo Delgado, uma bigioado Comando Central Operallvo trabalhbu durante seis dias nesta provincia.-Nos distritos, osCorirandos Operativos l6cais i6 est6o em luncio namento- Em Pemba,' tuoo a postos para o apro.fundamento da.,,operagio Produg5o'r, foi constatado, sexla-feira, nesla iioace, tquCnc6-da reuniaode balango havida na sede do Governo provincial.

No decurso da estada oficial em
Cabo Delgado,  a  br igada do CCO
dirigida por Teodato Hunguana, Z.o,
Vice-Ministro do Interior e membro
claquele orgdo, dividiu a sua compo-
siqdo em tr€s grupos integrados por
responsdveis do COp, para a obser-
vagd6 r<in loco> do cumprlmento e
implementaQso das determinag6es cen-
tralmente tragadas.

. A auscultagdo directa e pormenc-
rizada de cada caso e a sua caracteri.
zagdo no contexto da aOperdgio pro-
duQao> em Pemba, Nropa, Ghipembe,
Nanq-o_roro, Muaguide, Ruarua e Ng0ri
permit iram uma maior cobertura das
zonas de acAdo, f lexibi l idade. enca-
ramento das real idades e economra
de tempo,

Deste modo, estava pressuposto o
controlo da execug6o das medidas
determinadas pela delegagdo de Alto
Nfvel chefiada em Julho- f indo peto
Tenente-General Armande Guebuza,
membro do Bureau pol i t ico do Comlt6
Central do Part ido Frel imo, Ministro
do lnterior e presidente do Comando
Central Operativo.

Por outro lado, o dir igente da
prov[ncia, Tenente-General Alberto
Chipande, membro do Bureau polft ico
do CC do Part ido Frel imo. Ministro

da Defesa e Presidente do Comando
Operativo local, deixara com o Exe.
cutivo do COP algumas orientae6es
complementares conr prazos, areai de
execug6o e mecanismos adequados
e precisos.

Dentre as recomendagOes sublinha-
das pela Direcgdo m6xima do nosso
Pais foram referidas, entre outras, a
obrigatoriedade da nEo inclusdo de
desempregados e improdutivos das
cidades nos mesmos locais que crimi.
nosos e condenados, o enquadramen-
to dos evacuados de acordo com as
respectivas qualificag6es profissio-
nais, a sua reorganizagdo nos novos
sectores de produgdo e o acelera-
mento da construQio das suas habi-
taQ6es, para, tamb6m, acolhimento
dos respectivos famil iares,

DINAMICA POSITTVA

Na retrospectiva das visitas efec-
tuadas, Teodato Hunguana concluiu
que j6 est6o politica e organizativa-
mente criadas as condig6es prelimi-
nares para o aprofundamenlo da
aOperagio Produgion, pois noe dis-
tritos a dindmica 6 positiva, em par-
ticular no de Montepuez.

E consenso geral das populag6es
dos Distritos de Pemba, Montepuez

e Coclmboa da Praia que a <Opera-
geo Produg6olr libertar6 aqueles to-
cais da fome e reduzir6 o fndice de
marginal idade, que est6 na, origem de
roubos, espancamentos, em suma, da
priminal idadet.

Com a realizagdo na capltal pro-
vincial de semin6rios de capacitagEo
polftico-operativa envolvendo cerca de
500 respons6veis dos GD's, Chefes
oe Quarteir6es, PPM. Justiea, e ou-
tros, foi criado um pensamento co.
mum, derivando daf a mobii izagio
dos participantes.

Outro aspecto fundamental a re-
ter 6 o da interl igagdo entre o COp
e os GOD's com as DirecQ6es das
Unidades de Produgdo receptoras dos
ex-improdutivos. A articulagdo Cesses
orgdos e o CCO vai al icergar a con-
jugagdo de estorgos conducent6s 0
uma maior operatividade e interacgd,:
dos organismos Intervenientes no en.
quadramento dos novos trabalhadores
evacuados das cidades. .

PARTTCTPAQAO POPULAR

No tocante ao rigor na andlise dos
lnterpelados, Teodato Hunguana exor-
tou os membros do COP a uma con-
ceitualizag5o dos perfis dos cidad6os
interpelados pelas brigadas e condu-

zidos aos tribunais dos pV's, incenti.
vando os residentes i participagdc
nos julgamentos, considerando sim-pre
as especificidades s6cio.culturais d'es-
sa comunidade.

O Aos cidaddos comprovadamen-
te indiciados de desempregq, impro-
dutividade, vadiagem, prosi i iuigf ld e
outros e que estejam em vias de ser
evacuados, deve-se-lhes ser dada a
oportunidade de levarem consigo uten-
sflios e bens essenciais para 

-o 
reco-

mego da vida nas floVdg unidades
de produgdo.

O O levantamento do potenclal
t6cnico-profissional e dos conheclmen-
tos multiformes dos evacuados deve
prosseguir, de modo a que a sua in.
tegragSo nas Unidades de produg5o
se processe de forma a que se garan-
ta a insergdg de cada um segundo
a sua especial idade.

I Velhos, doentes cr6nicos, in-
capacitados, deficientes f isicos e me-
nores ndo s6o integrados nas Unida.
des de Produgdo, apesar de serem
economicamente improdutivos. A del i-
cadeza da situaqSo destes cidadEos
na Sociedade implica a colaborac5o
dos respectivos familiares e tutoies.

O Os cidadSos ora integrados nas
Unldades de Produg6o que tenharn
feito recursos ou, por outras vias,
conflrmam a sua idoneidade e que se
julguem evacuados sem fundamentos
legalmente consistentes ter6o os
seus processos reanalisados nos pV's
dos respectivos locais de residdncia.
Para tal, loi feito o levanlamento
de cada situag6o, cidade, bairro, ce,
lula, quarteir6o e casa de cada ufft ,
deles.


