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em uctiuidudes produtivqs
' lnstituigdo quer tornqr-se q-uto-suficiente

neclu$os emvolvldos

O director da Cadeia Provincial de Manica, em Ghimoio afirmou recentemente que est6 em
curso uma acq6o organizativa e produtiva que visa tornar, nos proximos tempos, aquele centro pri'
sional completamente auto-suficiente do ponto de vista alimentar e revelou que para esta campa'
nha agricola vai trabalhar uma area de 100 hectares para a produgSo de milho, mapira, amendoim,

r mandioca e horticolas para o consumo dos reclusos e venda publica tendo em vista o reforgo da
' autonomia financeira.

"Trabalhar-se 100 hectares de ter-
renO manualr. l- lente" cl isSe O direCtor
da Cadeia Prov inc ia l  de Manica,  em
Clrimoio, Quit6rio Vasco, "e real izar
unr trabalho que oferece mais possi-
bi l idades de prejuizo do qLte rendi-
mentos sat is fa tor ios  " .  E le  acrescet l -
tou que mesmo o trabalho que Pre'
sentemente estd sendo feito n6o tent
dado mui tos renc l imentos apesar  de a
area em cu l t ivo  ser  epenas de cerca
de 50 hectares.

A Cacle ia  Prov inc ia l  de Manica tem
o seu centro de produgSo agro-pecui i-
r io  e  cr . r l t i va  nr i lho,  mapi r 'a ,  mandioca
anrendoirn e hort icolas, produtos { iLre

sdo corrsur-nidos pelos reclusos e pela
populaQSo em geral,  ia que o exce.
dente d colocaclo no mercado da ci-
dac le  cap i ta l  prov inc ia l .

A nossa fonte acltautou que a ca-
de la  Prov inc ia l  de Manica va i  in ten-
s i f  ic i r r  a  cr iacdo de Patos no seu
cent ro  c le  produqao agro-pecuar io"

Ele cl isse ao trosso coiaboraclor te-
rerr sido ja comprados a EIrtPresa
Avico la  c le  Manica 114 pat inhos '  is to
numa pr i r r te i ra  f  ase.  po is  ex is te t t t
perspect ivas de se ac iqu i r i t 'em mais
animais  desta espt ic ie  caso forenr  ob '
t idos bons resuitados col l1 a criagao
clos recentelnente conrPwlclos'

O centro para al6m da Produgdo
agrfeola dedica-se tamb6rn i  cr iagao
de an imais ,  ta is  como ga l inhas,  ca '
bri tos, coelhos e bois. Os bois essel l-
cianrente sdo empregues para a trac'
qdo  an ima l

OUTRAS ACTIVIDADES
PRODUTIVAS

Para ocupagSo ainda dos reclusos
qlre se encontranl a cunrprir as suas
penas r ta  Cadeia Prov inc ia l  de Manica
en' l  Chimoio, foram postas recente-
r-rrente naquele centro prisional nove
rnac lu inas de costura,  com as quais

se confecciona roupa para os reclu-
sos e para a  populaq6o c i rcunv iz inha.

Esta activiclade permit iu ja i  Cadeia
Prov inc ia l  { f  Manica depos i tar  no
banco 37 mi l  met ica is .  resu l tantes c lo
trabalho atd este momento etectua-
do. Por seu turno, a nioagem que
tatnbdm comeqou a funcionar hd dois
nleses, rendeu ja 249 contos,

O cl irector da Cadeia Provincial cle
Marrica, en' l  Chirrroio, Ouitdrio Vasco
disse ainda ao colaborador que conr
o dinheiro resultante da farinagSo de
cereais das populaqoes circunvizi-
nhas, a cadeia poderia ter urn nron-
tante super ior  ao ja  apurado caso
ndo t ivessem surgido avarias durante
c) processo laboral da moagel 'n. rVe-
r i f icou-se uma para l isacSo dos t raba,
lhos, durante algurn tempo por defi-
cidncia no motor da tnoagenr", disse-
-nos e le .

O nosso entrevistado falando part i-
cularmerrte das mdquinas de costura,
disse gue f uncionam em instalaqdes
para o efeito erguidas nas proximi-
ciades da cadeia provincial e com
elas operam reclusos que possuent
a lgumas noq6es de cor te  e  costura
[-rem como outros que se iniciam na
aprendizagem desta arte,

Vasco Ouitdrio disse ao "Notfcias"
que,  a l6m dos t rabalhos ;a  re fer idos,
naquele centro prisional sao ainda
ciesenvolvidos trabalhos de carpintaria

e sapataria, e os reclusos tem direito

ao ensino, PrinciPalmente aqueles
que ndo sabem ler nem escrever,


