
"Operação Produção"
Nampula
em tempo de acertos
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A Província de Nampula conseguiu iá evacuar
a rnaior parte dos improdutivos que pululavam na
sua cidade capital, €E outras pequenas cidades e sedes
distritais, tendo procedidcà ao seu en{üadramento nas
diversas unidsdes de produção. Actualmente, a tarefa
prioritária da províncie é melhorar as condições d,e
instalação dos ex'improdutivos, ,assegurarlhes todo o
apoio materi,el e moral, bem como rever os casos eü€
constituam irregularidaCes.

Uma brigada do Comando Cen-
tral Operativo, chefiada pelo 2;
Vice'Ministro ds Interior, Teodato
Hunguana, visitou recentemente a
Província de Nampula, com o ob-
jectivo de viver ns próprio local
os problelÌÌâs elïÌergentes da oOpe-
raçãe Produção>>.

A visita constituíu um momento
de reflexão e de balanço sobre o
gue foi acOperação Produção)> na'
quele ponto do PaÍs e perspectivar
uma melhor actuação, tomando eln
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A nraehamba de algodão da Unldade de Produeâo de Meserprne, onde foranr integrados alguns ex-lnrprodutlvos
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conta os erros que foram cometi
dos até então.

O objectivo fundamental da visi-
ta da brigada, segundo diria Teo
dato Hunguana, era conhecer a ex-
periência da prcvíncia de Nampula,
apoiar s desenvolvimento do prcl
cesso da <Operaçãs Produção>>, lu-
tando, ao mesmo tempo. por en-

As brlgadas de construção trabalhant nunt
de hebltação sublrant cont a

contrar critérios que se pgssam
uniforn:izar ao nível nacional.

Com efeito, B rïresrÌÌo tomando
em consideração as especificidades
de cada local, houve em Nampula
aspectos que resultavam de uma
deficiente interpretação do sspíri '
to da "Operaçãs Produção>. B o ca-
ss de alguns posto5 de ver i f icação

ritnro acelerado, porgue :ì; neressidades
chegada dos ex-lnrprodutlvos

que tivemos ocasião de visitar em
companhia da brigada do Coman-
do Central Operativo.

No bairro de Natikir, de caracte-
rísticas semi-rurais, deram-se al-
guns casos de evacuação, a pessoas
que tinham. pequenas machambas,
desdu que elas tivessem dimensões
inferiores a um hectare. Assim,
sem tomar em conta o factor de
economia de subsistência que
caracteriza o sector familiar, es-
tavam a ser considerados impro-
dutivos indivíduoS que não cons-
tituem peso para a sociedade.

Quase por todo o lado, nos
dezoito distritos que constituem
a pror'íncia dc. Nampula, o critério
a segr-rir era o mesmo. Claro que
a situação teve melhor solução
qu:rndo as estruturas distritais,
em lugar de evacuar âs pessoas
como irnprodutivas, trataram de
aunrentar' lhes as terras de cultivo.

A distribuição de tsrras pelos
camponeses, à razã.o de um hectare
por família, constitui uma parti-
cularidade do Plano na província
de Nampula, ns seu esforçs de
atingir a base. Foi assim que,
quando surgiu a <Operação Pro-
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dução>, aquilo que era uma exPe
riência do Plano foi tomado como
critério nacional de definição do
camponês.

Como diria Teodato Hunguana,
na reunião havida com o Coman'
do Provincial Operativo, é preci'
so tomar em conta que a maioria
dos nossos campoÍr€ses têm pro'
priedades de dimensõss rêduzidas,
apenas para a sua subsistência, e
se forem evacuados para centros
de produçãs acaba'se por ter a
<Operação Produção> mal orien'
tada.

fissão de artesão. Vá{ios artesões
que não pertenciam a cooperativa
alguma, haviam sido intimados a
regularizarem a sua situação, co'
mo se de improdutivos se tratas-
sem.

Na IIha de Moçambique, por
exemplo, houve casos de indivf
duos que tinham sido evacuados
por não possuirem cartão de tra'
balho, enquanto eram preprietá'
rios de pequenas embarcações de
pesca artesanal. Durante a visita
da brigada do Comando Central
Operativo foram estudados todos

ser interpretada como uma acção
meraments policial. DaÍ chicotea-
rem alguns improdutivss captu-
rados após a fuga dos centros. Em
relação a estes casos a brigada do
Comando Central Operativo deu
orientações para que jamais se
voltassem a pronunciar sentenças
desta Índole.

Um dos problemas constatados
pela brigads do Comando Central
Operativo foi a morosidade do
processo da transferência dos im-
produtivo5 dos postos de evacua'
ção para as unidades d. produção.

Aspecto reunlão Metoehérla com er.lmprodutlvos, orlentada por José Castlano
üe Reeducação

de Zumblr- Comandante Naelonal dos Canpos

Por outro lado, acrescentou, o
que se deve ïazer é uma mobiliza-
ç ã o  p a r a  q u e  o s  c a m p o , r Ì e s e s
aumentem a sua produção. Assim,
s distribuição de terras deve ser
acompanhada por um esclareci-
mento político para que o combate
à fome se transforme no maior de-
sejo de todo o camponês.

Um aspecto que teria levado
Várias p€ssoâs a serem evacuadas
com6 improdutivas, não fcsse a
intervenção da brigada do Coman
do Central Operativo. foi a pro'
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os casos e as pessoas restituídas
às suas actividades. A outra par-
ticularidade da Ilha de Moçambi-
que é que qualquer pessoa f.az
parte de um agrupamento cultu'
ral - o eue ali constitui uma ocu-.'
pação s temp6 inteiro - de modo
que a evacuação deste tips de gen'
te traria consequências nefastas
para os encantos daquela terra.

Nos postos de verificação dos
bairros da cidade de Nampula
notou'se, por outro lado, que a
<Operaçãe Produção> estava a

A este problema juntou'se o de
enviar os improdutivos sem dar
prévio corúrecimento às estruturas
distritais e às próprias unidades
de produção.

O primeiro efeito desta ausên-
cia de coordenação foi a falta de
alojaments para esses improdu-
tivos e algumas fugas que se veri-
ficaram. Claro que os improduti'
vos gue fugiram retomaram as
suas zonas de origem e nãs foram
às cidades, mas poder'seia ter
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evitado esta situação se todos es-
tivessem antecipadamente avisa'
dos.

Na reunião que o Comando Pro-
vinciaÌ Operativo manteve com a
brigada do Comando Central Ope-

rativo foi salientada a necessi-
dade de uma maior articulação
com as estruturas distritais, bem
como a efectivação de um estudo
sobre âs rêâis necessidades que as
unidades de produção tenham de

mãs'de-obra, a fim de que elas
não tenham encargos superiores
às suas possibilidades financeiras.
No entanto, constatou'se que não
chegou a haver erros de enviar
pessciss para onds nã6 fossem ne-
cessárias.

No mesmo encontro, foi consta'
tada a necessidade de maior en'
volvim.ento das Organizações De-
mocráticas de Massas em todo o
processo da <Operação Produção>,
mais particularmente nos postos
du verificação, onde aparecem vif
rios tipos de situações que só as
estruturas de base conhecem mais
profundamente.

NAS UNIDADES
DB PRODUçÃO

Uma das unidades de produção
que tivemos ocasião de visitar,
acompanhando uma parte da bri'
gada do Comando Central Opera'
tivo, foi a de Meserpane. Esta uni-
dade tem 1600 hectares de algo-
dão, 150 de milho, 2A de man-
dioca, 126 de sisal e 440 de feijão.

Arpecto do belno dos
a

trebalhadores
flnr de acolher

de produção,
ex-inrprodutlvos

da unldade
tambén os
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alnda enr eonstrução,

rQueremos comprar ageselho conr o dlnhelro que alnda tenlos', fol a
Comando Central Operatlvo na Unidade

preocupação apresentada pon Sualé
de Produção de Metochérla
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Ouvlr a oplnlão c as prcoeupações de cada evâcuRdo fol u preoeupação tia brigada'
do Comando Central  Operat i r ,o

Para esta unidade de prcdução
foram enviados alguns imProdu'
tivos, que foram irnediatamente
integrados rÌâ apanha do algodão'
construção de casas e trabalho ofi-'
cinal, de acordo com âs aptidões
de cada um e as necessidade5 ime-
diatas ds empresa.

Nest. momento, o trabalho de

construção de casas meihoradas
para o5 trabalhadores desta uni"
dade está a decorrer num ritmo
bastante acelerado, a fim de Per-
mitir que os eX-improdutivos pos-
sarn também trazer as suas fa-
mília5 a viver no local. Além
disso, a empresa cle Algodão de
Nampula, responsável por aquela

unidade, tein em vista a distribui-
ção de terras para todos os traba-
Ihadores não permanentes.

Na unidade de produção de
Metocheria, ainda não, t inha sido
feito o levantamento da situação
profissional dos ex-improdutivos
que lá se encontram, de modo
que estavam todos enquadrados
na apanha do algodão.

Aqui, os improdutivos ainda
enfrentam" sérios problemas de
acomodação, quer porque as casas
que ocupam estão velhas, quer
pelas dificuÌdades .de abastecimen-
to de água. O outro problema por
eles levantado foi a falta de aga-
salhos, problema cuja solução es-
tâ na própria unidade de produ-

ção, dado que tem mantas e ca-
pulanas para os seus trabalhado-
rc.s.

Nos restantes locais onde foram
enquadrados os improdutivos a
siluação tem tendência a estabi-
l izar, graças ao esfclrço de todos
e das unidades de produção. No
entanto, foi constatada a necessi-
dade de ao estruturas do Coman-
do Provincial Operativo acomPa-
nharem o enquadramento dos im-
produtivos até à sua última fase.
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