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Operação Produção

Evacuados vão
receber fannlliares
o T;anzania estuda oPeração e Ns|A
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O Comando Central Operaüvo ds Cidade

Maputo, neuniu-se r e 9 entI * :ojt',^*t tri
çãor ntbta cidnrde, o encontrÌo debruçou-se sobre a

ffi.ç-ao geral oos Airtritos urbanos, o regresso dos

ão".o"úoí in;ustamente e rr preParação do envi'o das

famílias dos ,svaeuados [an", iunto daqueles' consti-

loioAo ãste último ponto "a 
principal atemção>'

de
TII

"gs;ã" 
,il*grd", nu6a das salas do Rsláci,o do Con-

selho Executivo da caPital'
com a p"*oç, ã" todos os reslrcnsáveis de

etrrturat e ôrgãoe úvohidos na r0peração Produ-

ft$ rEMPo -si1o/83



A situação nos diferentes distri-
tos urbanos caracteriza-se por uma
redução de afluência de pessoas
suspeitas aos Postos de Verificação.
A não ser o ensaio actualmente em
curso para uma eventual instalação
de tribunais de'bairro em seus lu-
gares, alguns seriam extintos, de
acordo com a proposta de grande
parte dos representantes daquelas
divisões administrativas na capital.

Contudo, nalguns, têm aparecido
elementos indiciados de falsificação
de documentos.

A par do regresso dos cidadãos
cuja evacuação se comprovou ter
sido injusta, tem-se constatado,
também, o retorns de evacuados
que se furtam dos locais onde se
encontram enquadrados, numa ten-
tativa de reinstalação em Maputo.
Os moradores dos respectivos bair-
ros têm denunciado estes casos e
frustrado tais intentos.

Falando sobre o envio dos fami-
li.ares Cas pessoas ev.acuadas, Alberto
Massavanhane di:se que beneficia-
riam de mais algum tempo para
juntar os seus haveres e <<regula-

rizar úItimas questões>>, tendo a sua
partida se iniciado nos finais da se-
mana passada.

PENSANDO NOS HONBSTOS,
B NA MALÍCIA

Intervindo durante o encontro, o
director da Saúde na cidade de Ma-
puto, Igrejas Campos, dsse que
<existe uma Junta Médica à dispo-
sição da Operação Produção>> o que
respon'de à preocupação de se escla-
recerem os casos de doentes que
tenham de ser dispensados da eva-
cuação para determinados lugares
ou traoalhos. Também, esta Junta
Médica servirá o objectivo de frus-
trar a malícia daqueles que alegam
falsas doenças para permanecer in-
devidamente na cidade.

Na mesma reunião foi revelada
a detenção de um funcionário da
Secretaria de Bstado do Trabalho
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Multas erlanças vão-se juntar aos pals
algures, para onde

e mães que Já se encontram a
tenham sido evacuados

trabalhrr

envolvido na emissão de cartões de
trabalho falsos e noutras práticas
de fraude.

N o  q u a d r o  d a  c o r r e c ç ã o  d e
eventuais erros cometidos na de-
tenção de alguns cidadãos, o Admi-
nistrador do distrito urbano da
Catembs disse estar-se a proceder
à <<reverificação d€ alguns casos
duvidosos>.

PONTO
DB CONFLUÊNCIA

Conforme diria na ocasião o pre-

sidente do Conselho Executivo da
Cidade de Nlaputo, Alberto Massa-
vanhane, a <<Operação Produção>
tem, também, o mérito de <<despo-
letar muitas questões obscuras que
se espalham pela cidade>>. Adiantou
que nela convergem muitos proble_
mas o que permitg a detecção de
prevaricadores de vário porte.

Vinha isto a propósito de um
caso narrado na reunião pdr um dos

responsáveis de base no bairro Luís
Cabral. De acordo com a sua infor-
mação, um maquinista dos CFM,
numa viagem de Ressano 

-Garcia,

teria parado a locomotiva que diri-
gia num ponto entre a estação do
Vale do Infulene e 6 sinal situado
próximo da SONEFE, para retirar
um saco e meio (de 100 quilos) de
açúcar, depositando-os, em seguida,
numa residência próxima.

Tendo o facto sid6 assistido por
mil,ícias daquele bairro, foi monta-
da emboicada e 'd'etido o elemento
quando vlnha buscar o seu roubo.

Ainda no mesmo bairro foi detec-
tado um condutor da Cadeia Civil,
na noite de domingo da semana
última, conforme a mesma fonte,
quando procedia ao transporte de
um saco de arroz e meio saco de
açúcar para casa de familiares seus.

Confirmado que se tratava de
roubo, veio a descobrir-se que o
elemento em causa era o responsá-
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vel pela canalizaçãd de Produtos
alimentares do armazém Para a co-

zinha naquela instituição peniten-

ciária. A par de todas estas práticas

que têm sido detectadas e devida-

mente tratadas no decurso da oOpe-

ração Produção>> o roubo nas ma-

chambas, segundo o a'dministrador

do distrito da Matola, constitui ou-

tra das preocupações dos moradores

daquela área da cidade capitaÌ e que

tem vindo a ser tratada. também.

no quadro deste movimento.

Embora tenha 5ido recc-rmendacla

gar> declarou o Comissário Regio-

nal  de Dar-es-Salaam, J.  Mhavi l le,

no encontro considerado <de corte-

sia> que recentemente realizou com.

o Presidente do Conselho Executi-

vo da Cidade de Maputo,  Alberto

Massavanhanc.
Prolongando-se por mais de uma

hora, o encontro teve lugar numa

das salas do Palácio do Conselho
Executivo da cidade capital. Nelc
cst iveram presentes,  para além dos

restantcs quatro rnembros da dele-

-sraçãrr l ernzanianiì, o dirc'ctor do

estudar o sistema de .distribuição

de produtos de primeira necessi-
dade (NSA) em Maputo, com vista
a implementá-lo na i idade de Dar-
-es-Salaam. Outro objectivo da
deslocação, segundo o Comissário
Regional de Dar-es-Salaam, é estu-
dar a <Operação Produção>, pois,
(pensamos iniciar em Outubro pró-
ximo, na capital tanzaniana, uma
acção idênt ica>.

Comentando os 'dois assuntos .l
N4havi l le c lassi f icou o Novo Sistc-
ma de Abastecimento dc <maravi-

a agudização da vigilância por partc

d'os moradores dos bairros, Alberts

Massavanhane chamou a atenção

para a intransigência com que a
polícia deve reprimir estes casos.

TANZANIA
TROCA EXPERIÊNCTAS

<Viemos aprender ds vocês duas
coisas. A primeira é o eficiente
sistema de distribuÍ:ção dos princi-
pais produtos aos habitantes da
cldade e a outra é a evacuação das
pessoas desocupadas das cidades
para lhes dar trabalho, noutro lu-
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GOAM, Rogério Daniel Djawana, e

o Embaixador recém-nomeado para

a República Unida da Tanzania,
Francisco Madeira, entre outros res-
ponsáveis.

Ao receber aquele ilustre visi-

tante, o Presidente do Conselho
Executivo da Cidade de Maputo te-

ceu votos de 
'boas-vindas 

e enfati-

zou aquilo qus considerou de <liga'

ções históricas entre Maputo e

Dar-es-Salaam>.

J. Mhavil le, usands da palavra,

disse que a deslocação à capital do

nosso paiís servia o propósito de

A construção
é actualmente, a
actividade principal
dos recém-enquadrados
que vão receber
as famÍlias

lhoso meio de garantir os bens es-
senciais aos que habitam a cidade>
enquanto sobre a <Operação Pro-
dução> afirmou estar-se <a dignifi"
car o homem com o trabalho>.

IJma exposiçãd detalhada forne-
cida pelo Presidente do Conselho
Executivo da Cidade de Maputo
sobre o que tem sido a <Operação
Produção>>, secundada por um vivo
cliálogo sobre as questões mais per-
tinentes, preencheu a última parte
do encontro, no qual o Comissário
Regional de Dar-es-Salaam elogiou
<esta tradição de trabalharmos jun-
tos desde a fundaçãg da FRE-
L IN{O>.

HILÁRIO MATUSSE
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