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.* er'improduth'st ey*rcu*dos d+ l$t*Fut* pcro l{ropa e Chipembe
por Ncttal Donaldo

Em Nropa e Chlpembe, localidades da P rovincla de Cabo Delgado, para onde foram
evacuados individuos que em Maputo nada produzlarr, o 2." Vice-Ministro do lnterior, Teodato
Hunguana, analisou durante dois dias as principais preocupag6es destes cidadios agora em
tarefas produtlvas. Excepto os que por idade avangada ou doenga solicitaram justamente pala
que a sua situagSo fosse revista, a maioria exprimiu como sendo sua prlncipal preocupagio 4
necessidade de receberem os seus familiares. Pata isso anunciaram gue comegaram j6 a consJ
truir as suas casas, tendo menos problemas com a comida do que tinham em Maputo.
l{um relat6rio preciso e breve, o
Comando Operativo Distrital de Montepuez (COD) referiu que a "Operaq6o Produgao' arrancoudo Distritono
dia 19 do m6s passado, abrangendo
os nove bairros do local. O processo
foi precedido pela .capacidade dos
juizes e estruturaspoliticas dos locais
de resid6ncia,recolhade dados sobre
delinquentese anti-sociaise a seleeC6o de casos de prisioneirosque ainda nio haviam sido iulgados e condenados.
O COD frisou a adesdodas populaOOes residentes aos obiectivos da
Operaqio porque os concebem como
um instrumento imprescendivel pa(a
a liquidaqSoda criminalidaclee combate a fome. Nas duas fases da .Operaq6o Produgdo", as popula96esdos
BairroS Nacate e Namueto, por exefnplo, o entusiasmo traduziu-seno alargamenlo cas suas dreas de cultivo e
puderemdeixar em paz os seus haveres nas casas suprirnido s espgctro
do ladrdo que se acoilava em locais
incofessos, para a primeira cleslocaC6o do dono da resid€ncia "limpar" o
recheio da habitaC5o.
Os responsaveisdo distrito foram
u n a n i m e se m c o n s i d e r a q
r ue do ponto

de vista politico os improdutivos evacuados de Fiapulo comporlam-se como
se fossem habitantes desle distrito,
adequam-se gradualmehtb i disiciptina
laboral, participam nas a0ltvidades
s6cio-culturais das empresas'e'o seu
relacionamento com os 'residentes
locais6saud6vel.
"'
Para a anSliseno terreno'da din&mica positiva expressa' no relat6rio
do COD, que tamb6m se debruQou
sobre as preocupagOesde envio de
l a m i l i a r e se b e n s d o s ' i m p r o d u t i v o s ,
Teodato Hunguana deslocou-se nos
dois dias de trabalho naquele distrlto
is empresas de Nropa e Chipembe,
irrclusasno Projecto dos 400 mif Hectares, que engloba seis distritos de
Cabo Delgado e dois do Niassa.

Pemba e diligenciado o seu regresso
a Maputo, com a intervengSo do
Comando Operativo Provincial e
Comando Central Operativo.
O Os familiares e bens dos improdutivos ser6o remetidos aos locais
onde agora se encontram adstritos
estes novos trabalhadores; para o
cumprimento desta medida, serd fulcral o envolvimento do COD, COP,
CCO e do Gomando Operativo da
Gidade de Maputo.
1J Os ex-improdutivos devern escrever as suas cartas a familiares,
amigos e outros destinat6rios atraves
do COD, que articular6 com os tres
Comandos Operativos supracitados
para maior efic6cia na localizagdo e
distribuiaao das rnissivas.

Das intervenQ6esdos cidaddos evacuados de Maputo naquelas unidades
de produqdo orade se cultivam algoO o transporte de familiares'
deo, beringelas, milho, amendoim, bens, e instrumentosde produ9eodos
girassol, mapira e horticolas, entre novos trabalhadores se16 garantido
ouiros produtos, Teodato Hunguana pelo CCO. Contudo, os ex-improdutidecidiu que:
vos devem terminar a edificaqdo dds
suas casas nos locais onde se enconVelhos asmAticose tuberculo- tram. Em Nropa e Chipembe,os exa
sos cr6nicos, corcundas, *albinos", -improdutivos planeiam concluir a
cidadSos fisicamente incapacitados construqao das suas habitaQ6es ate
devem ser de imediato enviados para
fins deste m€s.

VIEMOS PARA FICAR
A esmagadora maioria dos evacuados manifestoua sua vontade em radicar-se nesta provincia onde as comodldades nio s6o as da cidade de
cimento, mas onde a comida at6
sobelq - conforme reconheceu Fernando Foquisso, cidad6o at6 b data
de evacuaqdo carpinteiro, residente
no Bairro da Matola, Unidade ..f',,
C6lula5.
Ao usar da palavra, o 2.o Vice-Ministro do Interior vincou a receptividade e a hospitalidadedas direc96es,
dos trabalhadores e das populaqdes
locais que tdm uma grande responsa.
bilidade na educagfio dos ex-improdutivos no amor ao trabalho e na assimilagEo de hdbitos socialmente salu.
tares.
Aquele dirigente destaccu que os
novoc lrabafhadores ainda estao marcados pela vida citadina atravessando
uma fase de transig6o 'e uma reali.
dade s6cio-cultural diferente oara outra de caracteristicas pr6prias.
- As populag6es de Montepuez ao
acolherem com carinho os €v6GUil.
dos de Maputs realizam. na pritlca
a Unldade Nacional, saudou Teodato
Hunguana.
A poucos quil6metros da sede de
Distrito,o 2.o Vice-Ministrodo Interior
visitou a Empresa Nacional de Mdrmores, Delegaqdode Montepuez,tendo regressado na noite do mesmo
dr h capital provincial .le Cabo Delgaclo.

