
Chinde e Àllopeis ntl lutq N, roftzle

contro mqrginolidode e crime
c Aôório lúochungc cnrrncis desencodegmento do "Operocõo FrodutoE'

por J oõo Carimo

As populações dos distritos de Chinde e Mopeia, na Zambézla, declataiam-se prontas paÍa a
luta contra a marginalidade e o crime. A posição das populações Íoi expressa ao dirlgente da
Províncla da Zambézia, quando este anunciou o início pata breve da aOperação Produçãor
naqueles distrilos.

f,Iáa'ìo )Iachungo, que saudou a
deterrnÍnaçáo e a cÌisposiçáo comiba.
tiva d€monstradas peias populações
cio:s dois distritos, ape,lo'.1 para a
organizaqão das mesm&s de forma a
ga.t'untir o êxito da cOperação pro.
duçao>"

Faiartcio durants as reuniões po.
pulares qug orientou c,om as popu
ìações. ü() decurso da sua recent:ê
visita iìo Chinde s },Iopeiâ, Jvláno
l'Íachnngo disse que todc6 os che-
f es de quaÌ'teirõ€,s e zonas e oS Se-
cretírlios das celulas e cilculos de.
veriam iniciar o recensea,men[o de
toda & população e possuir urÌl
conhec.irnento sistemático e controla.
do sobre a ocupaçáo de cada cidr.
dáo, corn vista a, permitir a ef.tcá,
cia da <Operação Produçãol.

Segundo anranciou o dirlgenle da
Provir:cia da Zawrbézia, serão clia-
cios bi'evemente, nos dois distritoe,
cumandos operatlvog distritais. Para
o eíeito, ]íárle X{achungo acrêscen.
tou que brigadas do Comando Oi)e.
raiivo Provincial, trabaJharáo breve-
ÌÌ'ìeÌ-It,e enx Chinde e Mopeia, otl'&

preparar sS principaiu condições r1o
arranq,ue do Pïocesso.

A (Op€raçâo Produçâ.oD'é um lns-
trumsnto da Revolução pera a rv
constru9ão eoonómioa do n oe s o
PaÍs o a educaçôo polltioa o patrió-
tica dos oidadãos. É neoessário, pois,
eue vocês ss organizem Pâra det€c-
tar e neutralizar toda a manobra
do inimigo eue tonte dGnGgrir o sa-
b.otar os fins guo ela se Propõe,
recornendou às populações de Chin.
de e Mopeia, o membro do Bureau
PolÍtico do Partido Iurelimo e dirÌ-
geïtte da ProvÍncia da Zambêt'La,

NÍário da Graça MachurrgP d'e.
nunciou algumas manoh'as que na
Provincia tentaram sarbota,r e des
viar os lins da <tOperagão Produçâo>
e alertou as PoPulações Para esüe'
renÌ vigilantes e pronta.s a, :denun-
clar os oportrulistas Que ttrtilizam o
processo para, abiÌÌgir os seus Íms
p e s s o a i s e e n c o b r i r e a P a d r i n h a r
siüuações anômaias.

A <opsraçõo PrOduçãor nôo ó um
procosso de PorsesnriCão dagudss
com quem não sim'PatÍte'mos e nom
6 para encobrirmos os hos$og so-

brinhos, ounhados e Íilhos alue s[o
marginais e improdutluos. ilós q'to.
remos tirer os Gancros da prcEuiçe
e Oa rnorginelidade o contrlbülr pera
Çüb cada oidadão úY1 om ptt o
tran$rilidade, do sou trabolho.

De acordo cqm o dirrgente da'Zannsbér,ia. os candourgueirqg deryerã,o
ta,nxtÉm ser abrangid.os pela crope
ta,ção Prod,uçãoD, pols a, su"a acttvi-
dade representa o sÍrnbolo do par,ar
siüis,mo, um dos males quo a Revo.
luçáo soünbate.

AGRICULTUBA E PESGA
PRTi lGIPATS ACTTYIDADES

Â prâtl,oa da a,grlcrúhrrô Ê o d€r
Senvol'viÍnento de sctivtdade presguei-
râ fora,rn apoartadas peio dlrlgente
da ZamtbÉ'la coslp as prl.ncÍpals
áreas pare onde de'verâo s€ir encae
minhadoe oõ lmprodutivos ê margl
nais.

Mário Machrmgo, que enâ,ltÊcflr aF
grandes potencialldades agrícolas o
hidro,gfáficas de Chinrle e .üÍopeta,
disss que a, <Operacão Produçãop
deve eonstituir o Íactol imqvulsiona-

dor c dinamlzador do desenWlú-
mento dos dois distritog e üün v€tr
dadetro instrumanto do cornbaüe &
forne.

Para o efelto, Machrungo Deco
merìdo{r a reahiliüação das bases ec-o
nómicas existentes em todo o dieüri-
to, a aibenüura de nwas area* psra
o ottltivo do a.rroz, cereal de que
os dois distritos são produtófìes sern
fival ern üoda a, provÍncia.

_- Saliente-se que os distritüü de
çrrrrtd€. -e Mopeia sã,o as d{rao' gtan-
des polnnpiâs na produção de õroz,
èXistindo enÌ arnrbos, doirs fegadtos
cqro áreap superiores a 1500 hecüa,
res, por reabilitef.

Quend,o falarnos nt rgconstruçto
êconóm,ioa, ÍalArnoe na naâbilitaOão
das has€s exlstpntes, Íalamos trmbém
na pronnogõo ds poQuônos proleotor,
na organizaçÕo de oooperaüurs, dc
Po$cas, ds artesÕos. FAlAfiF3 de
tudo o qu. podgmo$ Íaar agom Gom
oc melC d9 quo dispomor o Gorn
a Íorçe o dotennlnaçlo do poço,
para liçtidarmoo a Íorne c I nudcz,
esclare{eu o dirigente da ?íamrÉzit
durante a€ reunlõ€s populareo que
orientou em Chinde e Mopeia,
adia.ntando que todos 6 irmproduti-
vos seriam 6nquarlrados de aoordo
cofÍr a6 sla,s pfofiss54$, capacid8des
e aptidões,


