
Gente dss cidodes estó em Chipembe

por A.lòcno JVororomele, eÌn pemba

Ern Julho deste ano, já não havia improdutÌvos de entre os
cidadãos erracuados das cidades para centros produtivgs da I
Província de Cabo Delgado. Agora, cinco meses depois, consi-
dera-se depreciat iva a palavra ex-improdutívos e Íala-se de traba-
lhadores recém.chegados, ou simplesmente, novoa trabalhadores.
Entre estes, cerca de 500 estão a part icipar na implantaçâo
da nova Empresa Agrária de Chipembe. Ao mesmo tempo, eles
estão a criar condições materiaÍs'que contr ibuam para o F,ro-.
cesso do seu enquadramento sócio-eóonómico e mudanÇa de vìda,

Quando os novos trabalhadores chegarâm, em Jutho, encon.'
traram grande parte das unidades estatãis de produção agrícola
com o problerna da Íalta de mão-de-obra para a real ização de
determinadas actividades.

O corte de algodoeiros e de plantas de girassol, e a ceifa
do arroz eram as actividades que preocupavam as direcções e os
antigos trabalhadores das unidades de produção. A chegada de
novos trabalhadores resolveu completamente o problema da mão.
"de-obra-disse-nos Sifvério Marcos M'Sipo, Diiector da Empresa.
Agrária de Chipembe.

Os novos trabalhadores não foram afectados apenas em Çhí.
pembe. Encontram-se também na Empresa do Aígòdão de Cabo
Delgado e no Regadio de N'Guri,  entre outros centros produtivos,

Contactámos com muitos destes novos trabafhadores, em
r,árias unidades de pro.dução (Chipembe, N'Ropa e Namara),
situadas em diferentes zonas da província. Disseram-nos que
nunca se sentiram-presos, e até porque são efes rnesmo .queorEanizam a Íorma como querem trabalhar,

- Nós ainda não nos habituámos ao calor. Assim, em vez
de chegarrnos à machamba de arroz às sele horâs, como íazem
os trabalhadores que aqui enconlrámos, acordamog mais cedo e
começamos'a lrabalhar às cinco e mela - conta um novo traba-
lhador de Chipembe.

CONSTRUçÃO DE CASAS

Nos locaìs onde se encontram, a maioria dos novos trabalha.
dores vive já em casas proprias, que são palirotas pr.ovisorias.
Estas casas ou Íoram construídas, ou adquir idas pelos novos
'Jonos. Os trabalhadotes íecem.chegados, gue ainda não con.

cluíram as moradias, vivem em residências de colegas antigos,
gue se encontram em missões prolongadas de serviço, Íora das
unidades de produção.

Para a construção das casas, a Empresa Agrária de ChÈ
pembe, por exemplo, deu 30 dias aos recém-chegados, excluindo-
-os das actividades de campo. Os novos trabalhadores recebe-
ram .da _empresa paus (estacas), bambus e capim, para as
construcões.

Dos antígos colegas e naturais da região de Chipembe,
receberam ajuda. É gue na empresa, todos os recém-chegados
ïorarr evacuados da Cidade de Maputo, donde sâo naturais. Há'ainda, entre eles, cidadãos naturãis de Gaza e lnhambane, onde,
tal como em Maputo, nãq se conhece o t ipo de construção de
casas existentes'em Cabo Delgado.

- Nós estáyamos habltuados a conslruir casas de caniço,
que agui são consideradas como cozinhas e não lèm valor. Aqui
gueremos conslruir casas grandes, prlmeiro só maticadas com
matope, Depois têremos casas melhoradas - disge um novo
trabalhador.

Pelo menos 10 cidadãos, provenientes de Maputo, maniÍes-
taram-nos o seu interesse de construir, mais tarde, casas de
tijolos de adobe, gue vimos na aldeia Ntetê - disseram.

TNTEGBAçÃO SOGTAL

Fomos bem recebidos pela poputação e irabalhadores
da províncla - disseram-nos todos os novos Ìrabalhadores, por
nós contactados. Disseram-nos também que alguns .já.aprende-
ram a fíngua local.

A nossa Reportagem apurou que os novos trabalhadores
nem sequer têm medo de se deslocar às aldeias. onde têm
amigos, amigas e até namoradas

O íntercâmbio cultural entre o Sul e o Norte é mais rele-
vante. Os recém-chegados já comeÇaram a aprender a danÇar
o mapiko, enquanto ensinam aos colegas cìe Cabo Delgado
tócnicas melhoradas de makwaiela cjo Sul.

António Sebastião Nhaweli ,  recém-chegado cle Maputo. ê
.Secretário de um dos bairros de Chipembe e tem colegas que
são dos Grupos de Vigilância e Milicias popular.es.

- Resolvemos junlos os problemas de abastecimento *
disse-nos'M'Paide.Ussene, Secretário do Bairro de Nropa, comu-
nidade de uma das unidades de produÇão da Empresa Agrâria/
de Chípembe. Ele contou-nos que, quando chegam capulanas e
produtos afimentares, os hóspedes compram em prlmeiro lugar.' 

Continua, no entanto, a lràver falta de determinados proOúïoi.
O nosso maíor problema é a Íalta de carll. Também não há
tabão, panelas e ryato9 - disseram-nos muitcs recêm-chegados.

ORGULHO DE SER CONSTRUTOF

Êm Chipenlbe, os recêm-chggados ,estão orgulhosos, Dofquo
partìcipam ea implantação da Empresa Agrária de Chipembe.
Esia não exist ia antes da real ização do 4.u Congresso. A sua
criação, em 15 de Julho últ imo e a nomeação do respectivÕ
director;"Íoram dadas -a cenhecer por. comunicado presídencraf.

Chipembe agora é um complexo agrário que envolve ?200
trabalhadores. Calcula-se que cada trabalhador tem quatro ele-
menÌos no seu agregado íamil iar. sendo, por isso, de pouco mais
ou menes.8800 o total da poputaqão de Chipembe.

A zona de in Í luênc ia  da noya.empresa abrange 10 { lde ias
cq*qn"';odos 

os obiectivos de chlpembe agora, são populàres
e revolucionários - disse o Dírector da Empresa. Si lvério fv, larccs

.  M'S ipo.
Na histórÍa colonial,  Chipernbe, que é conirolaclo pelo distr i to

de .lúontepgez, apesar de se situar eni l'lamuno, era cie colonos.
Estes, jgntamente com os'OPVs, que infestavarn a região, t inham
por rnissão impedir o avanÇo da guerra de l ibertação.

Para ser o que é, o Chipembe de lroje comeÇa conì a his-
tór ia  dos Gabinetes de Apc io  à  Producão (GAppO),  ern 1926,
Extintos os GAPPOs, Chipenrbe passqu para Empresa do Algodão
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de Cabo Delgado, em 1980.
Em 15 de JuÍho de 1983 Ío i  c r iada a Empresa

Chipembe. Ê. esta' nova ernpresa, cuja constrüçâo
cerca de 500 cidadãos evacuados das cidades
desempregados.

Somos Íllhos do 4.o Congresso - clisse o seu director,
Marcos M'Sipo, que acrescentou que * estão criadas todas ar
condições p;ara realiza! o sonho do povo; produzir comtda,


