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Mais de 400 ÍamÍlias deixaram recenleÍnenle a cidade de
Maputo, a Íim de se juntarem aos seus parentes evacuados.desta
urbe durante a Íase compulsiua da <Operação ProduÇãop. Estas
pessoas encontram-se vlnculadas em unidades de produção onde
prestam a sua colaboração nas dlferentes pÍovÍncias do Pais.
Uma íonte ligada ao seclor de Organização do Comando Opera.
tlvo da Cidade de Maputo revelou que, neste momento, estão em
cuÍso preparativos para o envio dos haverês e bens pessoais dos
cidadãos retirados da cidade, \

Para o eÍeito, os diferentês bairros
da cidado de Maputo receberam há
iá algum tempo contentores de madei.
ra para acondicionar os haveres dos
cidadâos que abandonâram a cidade.

Para inventariaÇão do número de
pessoas ou de Íamílias interessadas
em fazer transportar os seus haveres
pelos'contentores ora distribuídos, Ío.
ïam responsabilizados os dirigentes
dos distritos urbanos, parâ iunto dos
bairros desenvolverem esse trabalho,

Nos bairros onda a quantidade de
contentores ultrapassa as necessida.
des, o excesso ó removido para outros,
onde se faz $e:1tir a falta destes ob-
jectos, para permitir que o transporte

dos havergs e bens pessoais dos cid+
dãos seja realizddo com a maior bre.
vidade.

Coníorme disse o nosso interlocutor,
algumas Íamílias iá se encontrgm
junto dos seus parentes nas Províncias
de Gabo Delgado e do Niassa, en.
quanto outros aguardam a sua vez de
embarcar.

Um dos aspectos observados pela
nossa fonte ê que contribui para quê o
processo de integraÇão dos cidadáos
iunto dos seüs parentes seja moroso,
refere,se à irregularidade dos voos in-
ternos,

Várias Íamílias manifestaram, looo
que Íoì desencadeada a "Operação

Produção", o desejo de irem vive[
com os seus palentes nos locais onde
estes foram atectados"

Um intenso trabalho de sensibiliza-
ção e de recolha de inÍormação Íoi
igualmente desencadeado, logo gue
Íoram retirados da cidade os primeiros
cidadãos que constituiam a mãode.
-obra excedentár;a, em virtude de não
dispor de nenhuma ocupação ou acti .
vrdade legal gue justificasse a sua
p.ermanência em Maputo.

Corno prova da boa dísposição da
. maioria dos famÍliares dos €vacuados.

muitos cidadãos ou famílias compfetas
inscreveram-se nos postos de veriÍica-
ção, a Íim de irem iuntar-ce aos mari-
clos ou Íamiliares mais próximos aÍeo
tados em unidade: de produçâo em
outras províncias.

Segundo versão da nossa fonte, vá-
rias outras famíliae lrão brevêm€nte
juntar-se aos sêus par€ntes, que Ío-
ram retirados da cidade, o euô, a
coincidir com o envio dos haveres pes-
soals de cada cidadão, permitirá e
ÍormaÇão dê um novo far nes zonâg
onde presentemente estão fadicâJca.


