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Thomas Nguenha,  de 17
3nos de idade, foi forqado
p'ela Policia a deixar a sua
c::ccia, no Maputo, e a seguir
p,ara a longfnqua provincia de
lrraSSS, porque se tinha es-
o,rscido do cartao oe estudan-
te .  Hor  seu  tu rno ,  Mar ta
Mulungo foi enviada para o
N;assa, juntamente com os
seus seis filhos. enouanto o
rnarido ficou no Maputo. E, se
Pedro Vembane se encontra
ectualmente, conti'a sua von-
tade, a trabalhar nos campos
ce reeducagao do norte do
pa[s, e porque invejava o
salirio do mecAnico que lhe
!'eparava o telefone, segundo
um membro da .,FREL|MO", o
partido mogambicano actual-
mente no poder.

Estes casos s6o outros
tantos dramas desencadea-
dos em Mogambique desde
qrre o govemo do presidente
Samora Machel decidiu, em
.lunho de 1983, desembara-
car as cidades superpovoa-
cas - Maputo, Beira, Nampu-
ta dos desempregados
,,Darasitas" e de outros indese-
javeis (prosti tutas, candon-
gueiros, etc.), para lhes distri-
buir trabalho util nos campos.
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Contudo, este programa,

baoiizado oficialmente com o
- nome "operaQao produgao",
ceu lugar a abusos tais que os
bispos catolicos moqambica-
nos pressionaram em Maio

* 0himo o Governo para que

reveja completamente o pro-
grama. Os prelados sublinha-
ram que tais medidas, ,,um
vercjadeiro pesadelo para v6-
rios milhares de cidad6os",
contr ibuem para prolongar
uma ouerrilha levada a cabo
Oesdd na quatro anos pela
resrstencia moEambicana de
direita.

A imprensa mogambicana
descreve as condig6es de
fome e de pobreza em que
vivem 'os .deportados' das
cidades enviados para 'as
provincias. pouco povoadas

Sem responder aos bispos cat6licos, Samora Machel
demitiu i i  os ministros da Policia e -da Seguranga,

implicados nas deslocag6es lorgadas
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ldo Niassa e de Caoo Delgado,
1 500 km a norte do Maputo.
Segundo a revista .,Js;ppg',
desde o ano passado foram
enviados cerca de 40 mil
mogambicanos. Muitos destes
"fioVos residentes,' queixam-
-se amargamente do trata-
mento que lhes 6 reservado.
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Numa carta datada de 7 de

Maio, que n6o foi publicada
pela lmprensa do pais, os
bispos catolicos reconhece-

ram que a operagio tinha sido
concebida como um meio de
levar oS .. l"rrdr'ginais " a ef ectua-
rem trabalhos rendiveis e a
desenvolverem a agricultura
moqambicana, que regisia um
elevado defice alimentar.

Na realidade, este progra-
ma provocou . ,s6r ias s i -
tuag6es de violencia e de
injustiga", constataram os pre-
lados. ..S5o numerosos os
homens e as mulheres deste
pais oue a operaq6o produqdo
condenou a vergonha, a fome,
a humilhagSo e, ate mesmo, a
ITIO|-te..

Os bispos fizeram um apelo
a favor da libertagSo imediata
das pessoas presas e depor-
tadas injustamente. O texto,
intitulado ..? urg6ncia cia paz",
denuncia tamb6m a brutalida-
de ut i l izada pelo Exerc i to
contra os civis, dizendo que
tal facto pode atigar a guerri-
lha, apesar de ter sido assina-
do em Marqo 0ltimo o Tratado
de Paz de Nkomati. com a
Africa do Sul.

Embora o Governo nAo
tenha respondido publicamen-
te d carta dos religiosos, o
presidente Machel demitiu no
passado dia 15 de Junho, os
min is t ros da Pol ic ia  e da
Seguranga, Armando Guebu-
za e Mariano Matsihne, targa-
rnente implicados nas deslo-
caq6es forgadas da popula-
gao no quadro da "operaQao
produgao", depois de os ter
acusado "de prenderem mui-
tas pessoas e de as esquece- t
rem depois' 
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