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Marracuene zlrlvs^/

Reeducsndos
produzem pors
outo. suficiGncis

'G Josei Moiane visifa Centro
de R.eeducacio d"ffi'"
JV\L.j.ra.Y,yv\r*atvv

Os reeducandos do Centro de
Reeducagdo de Jatar, no. Distrito de
Marracuene, em Ma;ruto, est6o a de-
senvolver diversas actividades agrfco-
las, bem como de criigio de p-eque-
nas esp6cies e de artesanato, visando
a sua auto-sufici€ncia e melhoramento
do nivel de vida. Tal constatacio foi
feita pelo .Governador da provincia
do Maputo, Major.General Jos€ Moia-
rl9, que se enconlra de visita irquele
distrito.

Un caso part icular a destacar 6 a
pr6tica de piscicultura que estd a ser
desenvolvida em quatro centros de
criagEo de peixe, local izados numa
zona pantanosa.

Para a produqdo agricola, os reedu-
candos de Jafar prepararam quatro
hectares de terreno. onde planiaram
mais de 400 mangueiras e vinte outros
hectares de bananeiras-

Eles cult ivam ainda hort icolas. ci tr i-
nos e outros produtos, numa drea de
cerca de vinte hectares.

Nas horas de lazer, os reeducandos
do Centro de Jafar dedicam-se i pro-
dug6o dr obras de artesanato, cuias
receitas de venda revertem em bene-
ffcio da comunidade.

ENCOiITRO
coM os REclusos

O Governador da provincia do M+
puto; Major-General Josd Moiane, que
este,,e em visita de trabalho ao cen-
tro, teve um encontro com os reclu-
sos, onde falou da necessidade da sua
transformagao, de modo a que, no
futuro, sejam 0teis A sociedade a
qu.em causaram prejuizos com os seus
cnmes.

- Em certas ocasiOes, hii necessl-
dade de reeducagSo. E uma forma de
dtscipllna, uma forma de vivermos feti-
zel nesla nossa Rep0blica - dlsse
Jos6 Moiane.
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'O Comdndo 6 chefiado pelo mem-
bro do Bureau Poli t ico do Comit6
Central do Part ido Frel imo e Ministro
do Plano, M6rio da Graqa Machungo
que dirige a Provincia da Zambdzia.

At6 ao momento um total de 1326
desempregados foram inscritos nos
arJpos Dinamizadores dos bairros da
cidade de Quefimane, onquanto 1226
se inscreveram na DirecQdo Provincial
de Trabalho. Estas cifras foram anun-
ciadas na reunido que culminou com
a criagdo do Comando Provincial Ope-
rativo, por uma comissAo constituida
para o efeito.

O Ministro do Plano, encarregou
o Comit6 da Cidade de Quetimane de
acompanhar o processo de reestrutu-

corp,o exF
crrtivo do Comando Provincial Opera-
tivo <,la Zambfzia formado pelo Secre-
t6rio Provincial parc a Organizag6o
do Partido, Comandante Provincial da
PPM, Presidente do Conselho Execu-
t ivo da Cidade de Quelimane, Dir€ctor
Provincial do Trabalho, Director da
Agricultura e o Director Provincial do
Serviqo Naclonal de Seguranga Popu-
lar na Zambdzia.

lnformag6es reveladas b nossa Re-
portagem indi,cam que o corpo exe-
cutivo do Cornando ir6 funcionar no
Consef ho Executivo da Cidade de
Quelimane, enquanto o Comando Pro-
vincial Operativo ir6 trabalhar nas ins-
talag6es do Governo da Provfncia.

Vale do Infuilene
incentivo ps_rs ̂ i +
desempregsdss {3

Um combate conse$rente contra
e fonre e um exenrplo a segu,ir pelos
Oesempregad6 e:cedent6rios e lrnpro-
dutivos constituiram na passada terga.
-feira, o ponto fu{cral dos discursoe
proferidos por Alberto Massavanha.
ner Presidente do Corcelho Executivo
da Gidade de Mapulo, dos cd,rnpor€-
ses de tr€s cooperativas de produgSo
agricol:a - localizadas no Vale do Intu.
lene, na periferia da capital.

Alberto Miss3ysp166n. visi tou as
cooperativas *16 de Junho", "Zona
Verde" e "MaguiguaneD, acompanlra-
do por Amaral Matos, Director das
Zonas Verdes, d frente de uma comi-
tiva integrando Jos6 Pascoal Zanda-
mela, membro do CC do Partido Fre-
limo e Governador da Frovincia de
Inharnbans e outros responsdveis de
diversos escal6es e servigos do Go-
verno dra Cidade.

Na sua primeira visita oficial. rea-
lizada ap6s 6 investidura, o Presiden-
te d'o Conselho Executivo da Cidade
de Mapu,to, constatou e estimu,lou o
trabalho desenvolvido pelios campo-
neses, tend'o o combatg d fome do-
minado as su,as intervengdes, como
uma dds priorid,adres estabelecidas
pels DirecQdo mfxima do nosso Pais,
aquando do lV Congresso.

Ao situar o engajam,ento efectivo
dos cooperativistas, calculados em
mais de 600, Alberto Mass6ygnltun*
precisou que os resultados langados
servem de exemp'lo para a contribui.
g5o efec'tiva de d,esempregados exce-
d'ent5nios s improdutivos na erradrica'
g5o da forn.e, na RPM.

Ao usar da palavra, o Governador-
-e,Ieito da Prov(ncia d,e Inhambane,
.!os6 Fascoal Zandamela, escla,receu
QUe a sua desl,ocagao iquelas trds
c,ooperat'ivas desfrina-se i recolha e
troca d,e intorrnaQ6es sobre a produ-
Q6o em m,oldes socialiistas dos canF
poneses d,as zonas perifdrieas da ca
pital.

No conjunto, as tr6s cooperativas
ocupam uma extens6o estimda em
Quatrs hecta'res, onde est6 plantado
um variado lote de veEetais, nomoada-
mento cenouras, Gouves, rabanetes,
feij6es, Prmento$ c nabos,

Aquelas unidades de produgEo pos.

suem animais
hestg campo,
registados na
sos e porcos.

de Fequ,sno porte c
s5o nitidos os avanqos
criagSo de patos, gan-

De acordo com Pedro Chissano,
Chefe d,o Secreta,r'iads da Assembleia
e do Conselho Exocutivo da Cidade
de Maputo, os produtos sho canali-
zados para o pf blico 6travds dos
mercados da capital depois de terern
sido adquiridos pelos intermediArios
e revendedores.

Est'ruturalmente ligad,as b Uni6o
de Cooperativas de Maputo, com
sede no Gabinete d,as Zonas Verd€s,
as tr6s unidades agrfcolas constituenr
mais um exemplo ilusLrativo de como
a maberializagdo das resolug6es adop-
tadas no 4.o Congresso para o com-
bats 6 fome passa do incentivo i pro-
duq6o familiar, cooperativa, p,rivada e
estatal.

No caso da "16 de Junho", esta
cooperativa fornece os produtos tr
ENEME em troca de dinheiro e equi-
painents de escrit6rio, o que lhe cbn-
fere uma relativa auto-sufici6ncia. A
definigdo das linhas mestras 6e traba-
lho e a cen,iralizagSo de informaQ6es
6 dirigida pela UniSo de Cooperati-
vas de Maputo, disse Ped,ro Chissano.

O sucesso patents nos indices do
produgdo e a organ,izagd,o d'as tres
cooperativas agricolas. foram deter-
minados Pela interligaQso e coes6o
da C6lula do Part ido e as ODM's.
frisou aquels responsdvel.

PRIVADOS

- Organlzern-se e formem ume
associagio exortou ainda, terga-
-feira, Alberto Massavanhane, presi-
dente do Conselho Executivo d,? ci-
dade de Maputo, quando foi inquiride
sobr6 a car€ncia de viaturas, po'r um
produtor privado, exercendo activida-
des, no terreno contiguo ds tr6s
cooperacivas no Vale do Infulene.

Respon'dendo i pr:eocupaqeo da-
quele produto.r, Alberto Massavanha-
ne acrescentou que os privados de-
vem organiza,r-se em moldes colecti-
y6s, por forma a Que o Govemo pos-
sa atender coliectivarnente ls solicl-
taq6es daqueles elementos.


