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de. melos materiais, racionalizando
ac'capacldades'eristentes através do apelo, permenenlê à inlcia-
tlva locaf,e cblocar os novos residentes na produção, Íoi orien.
taçâo deiÌáíaìpelo Comando Cenlral Operatlvo ao ,órgão de
escatão,p_rovincial em Niassa. As várias estruturas Inlegrantes do
C.OP-'no Nfassa devem'ceÍTar Íileiras de modo a evilar eÍros e

O Tenanf,ekiencral .Árminao. Gu+ p""to.''à.bueca d6 aÌimentos quo atu.
brzaheu.a',Éonhecer.em Nia6a! qus dern a ench€r a barlga, Dorque o âli-
é::i*(aüsticas provisórias produlidas m€nto racronado não basta. De acordo
palo CCO provam gue,. desd€ o inícro com inÍormaçóes do Comando provrn-
6s' "Qp6raçâo ProduÇáo',. houvo no cial, cr*ceram na cidade os assaitos
PaÍs. uma dÍÍninuiÇão de cn'iircs, com .às machambas, furtos às residências
Uso dÍt üoléncia ns ordsÍrÌ dos 35 e. de um modo geÍal, a vadiagem e a
p o r c e n t o - :  . - ^  ì  !  . .  m a Í g 1 n a t ; d a d e .

Annlndo Gurbuà oÍlanltndo o anclrÌlro da{_ trabrlho enlra o Comendo''Ì-' 
. ' Ccntral Opcra|vo e o Coúánoò d. Nh!!a
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- Â rOperação Produçãor não.está
.m c:ruür, .Ela.á. apllceção do^ lwa.
n|.nlo d6 moçenËicanoc dr vmcll
a toít , r, ntrúrlì o wôdcrrnrott{.
nlntor 'lfolú-. rla ' ? drntltatlvr mes
.rrrrnài. ela será.. qualllatlva". Comcçá.
nos e.nio .vanto3 p.Írt - ditia,.At-
mando .Guebuza, ao deílnir ar linhao
que iÍiam noÍtEaÍ a! discussõ€! eÍrtro
o Comando. Centrrl Operativo. e.o
Comando, ,Operat ivo .  Prwinc ie l ,  no
Niassa.

Ató alguns cílas antes. da chogada
da delcgnção'r'do' :Cornendo. _CentÍal

Não foi, porém I .Opcração Prõdu-
.ção. que trouxe os píobl6ma3: os
nôvoc'residentBs é que soÍreÍÍÌ os 6í€i.
to3 do onquadram€nto qu€ taÍda a
concr6tizar€6. Hayendo um gnquadra-
m€nto moÍo:to, os norros Íestctanlos
aglom€ram-sa ns capltal . provlncial,
s€m aloiam€nto adequado, com. pouca
alimentaÇâo s sem oossrbilidade de
t€r om tempo. âssisténcia ssnitáÍia.

coLocÂB os HoMEt{S
NA PROOUÇÃO

A possibilldade do acesso imedlãlo
aos hospitâis ou postos dc asiislén.
cia mâllca constllui uma píeocupa.

ção dos novos residentes e dos Scr'
viço3 de SaúdG nâ Províncla clo Nles.
se. Ume das lrregularËtdeJ comcli-
da3 na execução da "Operação Produ.

ção" relaciona-sè com o íaclo de al.
guns sactoÍes inlegÍedos no proce3so
náo trãnspoÍtaÍern com a dctlda rapi-
dez oc do€nles aoc hogpilals. Âcon-
lccendo qu. o. píirnriÍos lemPo! de
vlda dos novos rcsidenl€Ú tão duÍog
(não há alolsíÍc{rio, íalte ou ó inúu.
Ílcirnl€ a allmentação) etles actbam
l€ndo ume gÍande d€bllldadê do oÍge.
n.slrlo qua or pradlspóc e conttaíÍqÍr
docnçat
. Amos Osvaldo Saíd€, snÍerm€iÍo a
Supervisor Provrncial de Saúds, dá
um ouadro da s i tuação:

- Os noroc relldenla3 são uÍrÌ
grandr lmpulso paÍã a aconomia do
Nlaslr. Valorlzamos as Sues pesloa:t,
porque alês nõo são condêntdot; 3ão
peltsoa3 quo yém contrlbuir n, daaen.
volvim€nlo da norsa proincia. Iníe
llzrnenla, ncm 3êmpr€ nós, qua €!le.
ma3 nr "Operação Produçãor com-
pÍGendamo! lrto, Por dual vczt: vl
lrazarcm p.ra o hosplt.l pÍoylncld
docnlec s.íÍ o mínlmo de culdrdo no
tau l?lmporla

At doença3 mait frequcnta. guê
l.m6 dlagnosllcodo ráo a ddnulri.

; ção o . tuôarclloaa-.Apaíecarn co|n l
i nrsror frlgúancía oütrrt O lampo me..

dlo de permanêncla no hospitât ó de
dez dlas, lsto porguc logo quo o
doênle mostre slnrit de malhori! cêde

lugaÍ aos mal! grarrs. Oc acordo com
o quc averlguámos, ar doênçat lôm
origem ou são Íavorecltlas por nó
allm.nleção, íalta dê agosalho r deíl-
ciente hlgienê c !âneamonlo, Em nos.
so pâreceÍ, no enquadÍamanlo per.
fêilo está a chavr pera rêlolv€? o pÍo.
blema. Como .!tÌutu?â intagÌranta do
Comando Opcratlvo Provlnclrl,. procr&
raÍêmos aperÍdçoar â alllrtiincia ta.
niláÍia aos abrangldor.

Ámós SaÍde, Supervlsor Provlnclal
dê Sarid. no NLara

Opcrativo à:pr.orlncla.. em. Udìing!, a , No. quadro da .Op67"Ogo produ.
cidadscâpital,. existia um grande nú- ção', a provlncia r€cobcu novos r€6i-
mete -da-.fìoì/or. r-idcntcs.^quc-.gas- drÍt€!, .o quc rapÍÊúütt! ,.uÍfi-crasct-

3aatam. noitè'â dia rem .o6rpaçáo. 
,mrnto d€mográíìcc da ordem dos dors

O.que.e_ra a.sua vida, ainát bòia cc; por conto. Elta,prescimento de popu-
podc 'adívinbs&.."pelr': nrrpcirSgçgtr1g .rlÌìJ:lagão- -mesrno 

'íõndo 
ocorÌido. agr rÍr'

Eunq:ÍI4lip.nqqlqlEjÍlfdli E9D..;Ír9! d6 um.ano--á,Írínimo úÍi.&i,r&
r'ìan€caÌüTìt.ctdtdüprltÍìchctrroidis .'.quina ct€ pÍodução que Niassa ìnsta
a sua vidà Í8ã€c entre..esperar.as Íou ou tem cagacidade para instalar.
refe iÇôer . .b  percotr€Í  a ! :caaar .da Com o enquadramento demorado,

ColocÍrÍ :nouos Íesidentes
' l ' - - .  - ' '  ï '  ' :

poi,.Eoltozar MÇ'lír'gruane (terto) e Feraando ïi:naae (íotos)
atitudes que danlgram o crpírllo da .Opençfo Produçãor. Na
condução deste procsso,'é nect_ssárlo não àneÍecar a capaci.
dade de Inicialfua, para que os problemas não:dominem as estru'
turas dg direcção.. O deselável é gue seiam a+-€struturas a domi.
nar.óç,póblemas, controlando o evolulr da slluação

os respónsáveie pela conduçáo da mcro dc novot.recidcntes Íornacendo-
.OperaÇão Producão. debatem<e com -lhss alimentaçáo enquanto não pude-
o problcma do encargo í inancei ro que rem ganhar para o seu sustento,
os novos r€srdentes r€pÍesenlam per-
manecendo na situacáo de imoroduti- MÂOS PARA O TRABALHO
vidade.  Para e l imrnar  esta s i tuacão.
a execução da operaÇão dev€ d6scêí Na 1.. Egquadra d6 LichinEa ancon-
até à base. A ilustrar, diremos que. tram-s-. muitos novos r€sidentd. Al-
por  exernplo,  uma cêr ta a ldeia comu. guns Íoram lâ garar  por  mot ivo dà
nal  poda a lo jar  um d€teíminado nú-  doenÇa.  Êstes v inham iá de um cen.

oduçüo
tÍo produtivo. Oútro! há quc lál crtão
poÍ ainda nilo tcrem sido ÍntcgradGl
d€lde a sua ch€gada à províncla.

Aôtes da vtstta da delegaçáo do
cco eram murto mars numerosos, A
grando maioíra Íoi mesmo deslocada
da esquadra em vésgeras da'üsiÌa.

Segundo oriêntação dada por AÍ.
mando Gu€buza, est€ gÍupo de novog
ÍesidentG var fazer nascor coopeÍa-
tivas de pescadores, serralheiros, elec-
tricistas, canalizadores. bate-chapas e
pad€iíos. Outros ax-improdutivoE tra.
balharão como iardineiros ou tÍacto-
Íistas. Oos tuturo6 trâctoristas d6st&
ca-se um iovem dê 19 anos de idade.
do nom€ Pedro Júlio Macuácua Esto
jovem já Íoi tractorista numa macham-
ba êstatal em Chibuto, na Provlncia
ds Gaza, tendo sido surpr€€ndido prla
.Operação Produçáo' em situaçáo de
desemFÍego na cidad€ d6 Maputo.

Francisco Âzariâs Matuss€ Íoí antl.
go condenado poi  cr ime d6 homicí -

ra que €stá solto d€ve seí inte-
grado numa unidade produtiva. Ma-
tuss€, 39 anos d€ idad€, é csnallzrdoÍ
de proÍissáo. Um dia dopois da üsita
à esquadra pela delegação do Co.
mando Contral Operatlvo a sua titua-
cáo íicou definida: vai trabalhar na
delegação píovincial da MECANAGRO.

-Eu ectlve a Fabelhar no Cantro
de R..ducrção dü Mohócüà Ettou
conlcntÊ dê roltar a trab.lhrr n! nl.
nha profftão. Ourro vlvr aqd, not
mo lendo saudadrrr da clrt Fol múllo
tempo fora - clisse.nos Mrtuüsc. Mui.
tos dos cidadãos inteÍnador na EsquÊ.
dra dbscraÍÌr€e saudogo! do cala.
especialmcnte poÍqüo peÍdêíaíl o Coo.
tacto com a família Os quc so coÍÌ!ú-
pond€m com aE tamÍlls! ospaílm colo.
caçáo deÍinitiva paÍr s! mandaÍam' vir.

Na ElguadÍs. a! mulhcícr abrangl.
das qua aguardam as rosp6ta! los
seus recuÍsos qucÍem que seus íilhos
Írequentem a escola. Alb€rtina Wllson.
que já estevc 6m Ussiete, disse que
eetá preocupada . apcnss poíque as
suâs quatro crianÇas endÊÍn s€moÍo
doentos, d€vido a üverem na Esquã-
dra muitas psssoas.sm condiçõeg de
higiene náo satisÍatórias..' 

Os novos resid€nta aincta náo en.
quadÍados osp€ram que o enquadra-
mcnto surja para quer trabalhando.

. sc posgam organizar. O velho Samucl
Map3ânganh€, batúrhrpas de protis-

-sáo--aÍirmou .à- nossa. Fìeportagom qp€
qu6Íia .lrabalhâr. parâ.ìomprar nova!
roupai, /ois anda' semi-nu. Dcpoia
iria pensar noutros planos paÍa reÍezeí
a sua v ida.  ^C
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