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Nas dltimas 48 horas da fase de inscrigi'o volun'
tiria de des'empregados s impr,odutivos, da ..Opera96o Produgflo>>, registou-se um aumento d,o nrimero
de pesoas que se apresentaram nos Gnupos Dina'
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mizadores e C6lulas do Partido do, bairros de
Maputo.
Enquantg os primeiros grupos de voluntiirios
avangaram jf para os destinos que escolheram,
outros ag'uardam embarque nos Centros de Evacuagf,o. Bntretanto, iniciou-se jf a 2.u fase da operaqSo, a
fase compulsiva, com visitas de Brigadas de Verificaqflo a residGncias de Membros da Direcgfl. do
Partido, dc Conselho de Ministros e outros dirigentes
residentes no Maputo.
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A3uardendo a surr ycz, nunt posto de evacuaqflo lunto

ao Aero-

porto de Mavalane

Ao encontro de unl futuro nrelhor na frente de produgfro

Os desempregados residentes na
Ci d ade de M ap u to , q l re s e i n s para
creveram voluntariamente
regressarem para os seus locais de
origem. e que por esse gesto merecem um tratamento priviiegiado
em relagdn aos que forem detectados na fase compulsiva ds pro'
cesso, comegaram jd a ser transportados atrav6s de aeronaves da
Forga Adrea e das LAM. requisitadas para o fim. enquants outros
avanqaram atrav6s dos seus pr6prios meios.
Para os que aguardam embarque, foram j6 criadas as condigdes
logisticas necessdrias, desde a alimentaqdo ir garantia de transporte dos seus haveres, como 6 o caso das primeiras
concentrag6es
nas zonas administrativas n."' 2 e
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6. no Xipamanine e Machava-sede.
re:pectivamente. Para s efeito, foram organizadas, na passada segunda-feira. trds comiss6es do Comerndo Operati vo de M aput o Cidade.
A alimentaqdo para os voluntarios ciue aguardam com as suersfamfl i as nos C entl os de Eveicuaqao,
estera scr fornecida pelarIriibrica cle
R efei q6esdc Maputo, encluant o outras condiqoes estd,., igualmente a
:er cri adas para garant ir com ida
durante o percllrso e a sua chegada aos locais de destino.
Grar-rde parte dos voluntiirios
niro leva ainda consigo o grosso dos
seus haveres. Mas o seu est at ut o
de voluntarios garante qlle as sLlas
coisa5 possam ficar sob vigilancia
de fami l i ares, vi zi nho s e am igos,
com conhecimento das estruturas
politicas do respectivo local de resi d6nci ar.atc i al tura e m qu( t racha-

Itagagenr dos voluntdrlos

transportede

enl cantlOes

rem chegado o momento de as vir
recolher. Credenciais especiais ser5,., passadas para o efeito.
TRABALHO
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DOS GDs

Muitos dos desempregados e improdutivos residentes na capital hesitaram nos prirneiro5 dias, apresentar-se nos locais onde deveriam
inscrever-se voluntariamente, porque pensavam que essa seria uma
forma de serem presos e mandados
para campos de reeducaqSo.
Todavia, as vdrias reunides levadu, a cabo pelas estruturas dos
GD's dos bairros, com o objectivcl
de esclarecer o que de facto 6 a
<OperagSo ProduqSo> sensibilizaram os abrarrgidos a s€ inscreverem e escolherem oS locais para
onde pretendem avanqar, bem coms onde gostariam de ser integrad o 5 em ac t iv idacl e 5 p rc l d u ti v a s .
Houve, por exemplo, quem fosse
do Maputo e que escolhesse ser
afectado em tarefas produtivas no
Niassa.
Como nos diria o Comandante
Pro vinc ial da P M N { e m M a p u to ,
Albano Ajuda, 6 de louvar o tra
balhs das estruturas politicas em
Ressano Garcia, que levaram cerca de 500 desempregados que ali
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Alguns
dos hat'erts
dos voluntiirior;,
que segniranr
conl suas famillas

aguardavam colocagSo a se inscre'
verem voluntariamente para regressarem aos seus locais de ori
gem. A maior parte jii avangou e
aguarda afectagSo €fl tarefas produtivas de acordo com as necessi
dades das respectivas Zonas.
NOS LOCAIS DB DESTINO
Enquanto no cidade o processo
de inscrigSo voluntdria decorria,
brigadas especiais deslocaram-se
ao campo para preparar as condi'
q6es para receber os regressados.

'lli'sentpregados

iunto ao Conritri do Circulo do Xipanranine, onde se f,ram lnscrever
voluntariantente. Cerca de 2 nril agregados fanriliares de lllaputo inscrevtranr-se ja
para avan(ar para os selts locais de origenr, durante os l5
dias etrr que derorrr:lr
piimeira fasc da lloperar;io Produgioll
"
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Para al6m das condig6es de seguranqa e protecgS6 das zonas, o
trabalho dessas brigadas consiste
em sensibilizar as populag6es que
ld residem, para a necessidade de
serem elas as primeiras a partici
par activamente ns suo reintegrag5o e consequente envolvimento
TEMPO-r0/7/83

as Forqas de Defesa e Seguranqa
'brigadas,
iniciaglle compdem as
ram o processo de interpelar os
cidadSos na via pfblica s nos resid€ncias. E aqueles que ndo se apresentarem devidamente documentados serSo conduzidos aos postos de
verificaqSo, onde quadros do Ministcrio da Justiga analisards celso
por caso. Ja foram criados 38 postos de verificagSo.

Iticha dc pessoas que trabalhant rrras que nio tlnhanr crlrtio que os ldentlflcasseltt como
tal. Os que provaranr tt'r ocupagio conseguirant. Os restantes ou se insereverant voluntarianrentg ou estio su jt'itos ao previsto na actual fase compulsiva

no combate contra a fome, objec'
tivo principal da oOperacSo Pro'
dug6o> .
S E G UNDA F A SE
J A CO M E qOU
Com visitas de Brigadas de Ve'
rificaq6o a resid€ncias de membros da direcqdo do Partido, do
Cons elho de M i n i s tro s e d e o u tro s
- 10/7/83
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dirigcnt:s residentes na cldacte qe
Maputo, teve inicio nas primeiras
horas da tarde dn passado dia 5.
a 23 fase da <OperaqSo ProdugSo>.
De acordo com as exigdncias da
Directiva Ministerial, as referidas
brigadas verificaram a documenta'
g5o de cada um dos residentes nas
casas visitadas.
A partir da passada quarta'feira-

Nesta fase compulsiva, aqueles
que ndo provarem que de facto
trabalham, serSo detidos e encaminhados para os locais onde se
achar conveniente, e o seu tratarnento serd diferente daqueles que
na 1.o fase, que durou 15 dias, se
apresentaram voluntariamente nos
GD's e se insc:'everam.
Entretanto, o Comando Operativs da Cjidade de Maputo exortou
oos rnembros que formam as Brigadas de VerificagSo. para que respeitem cuidadosamente as pessoas
Ll
que interpelarem
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