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Manhi cedo, chcgamos a sede
dg um dos distritos da Plovincia
do Maputo.
E o chefe do Comando Operativo do local, informon-nos, que
cmbora tivessem havidq falhas de
organizagao, enr termos de contacto com Maputo, foi-lhes possi
vcl integrar e garantir cnrprego
para cerca de meia centens de
improdutivos vindos da capital e
qLre se ofereceram
voluntariamcnte para o fim.
Estdvamos a quatro dias ds fi'
nal da fase de inscrigSo volunt6ProdugSor.
ria da oOperaqeo
Mas, quando nos levaram As uni'
dades de produgio,
onde os referidos reintegrados j6 estSo a procom os de
duzir, confundimo-los
mais trabalhadores que j6 l5 estavam.
O ambients era pr6pris de quem
estava interessado em ter mais co
legas junto de si (referimo'nos aos
gue jd estavam a trabalhar). Um
deles diria: <A vinda destes vo
lunt6rios
6 oportuna,
na medida
em que j5 estSvamos com certas
dificuldades na aquisiqSo ds m5o-de-obra. Faremos tudo para que
se sintam em casar.
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Num t6s curto espaEo de tempo, tem logica qus certos problemas surjam, como 6 o facts de
alguns n6o estarem ainda devidamcnte acomodados. O jovem Duli,
que nds tev" tempo para dizer o
seu apelido porque estava na hora
de ir ao seu posto de trabalho. diz
qr-re foi um dos primeiros
6 se

Vohntlrlor

rocledrdc

oferecer para ir ajudar os ((ex-recducandosr, em 1979, a co:rstruir a
nova cidade de Unang6 c.nl Niassa. E quc. para ele aquela era uma
nova experiGncia. Disse quu ; inda
nao possuia mantas e que as refeigOes ainda ndo tinham 2 devida
qualidade, mas que sabia jzi da
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chegada de mais mantimentos
que tudo ficaria resolvido.

e

Dlstrlbulndo
conlda num porto
de evrcutdo.
OMM presettc

Altnro No Rosro
DOS VOLUNTARIOS
Antes de avanqarmos
para as
zonas onde os desempregaclos que
se inscreveram
voluntariamente
est6o ou serSo afectados em tarefas produtivas,
acompanhdmo-los
nos locai5 de concentragio e dc
evacuagSo.
No Aeroporto de Mavalane, no
Xipamanine e noutros pontos CL.
evacuagSo, vimo5 nos seus rostos
a vontade de avanqar e deixar de
serem tratados como parasitas da
sociedade. As m5es cholavar,.r. como 6 logico sempre qus um filho
nos deixa, mas no fundo o seu
choro era de alegria. Seus filhos
deixaram de ser, a partir daquele
momento, os apontados pelos dedos dos vizinhos. E ndo iam clnro
presos nem como escravos dc ninguem. Iam produzir.
Quando um autocarro da "I-lCMOS) arrancou, com os voluntdrio5 a bordo, malnil Saquina (assim disse que a tratavam na zona
onde vive) segredou-nos: <Fiquei
nruito aflit;r quando peirsei quc
nreu filh6 n5o ss iria inscrcver lii
no Grupo Dinanrizador. I\Ias ontem, para minha
sLlrpr6-scr. ele
chegou ao p6 de mim e disse: mam5, preparu a minha mala que eu
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vou partir.
Vou voluntariamente
e sempre que puder hei-de vir visitar-ter.
A Directiva Ministerial
sobre 8
. 'jrOperag6o
ProdugSo> d6 instru,.l,C6es para que os desempregados
,, .re improdutivos
que se inscreveram
' ',voluntariamente
gozem de um traprivilegiado
em relagio
;;tamento
;'";l'aos que na fasg compulsiva,
ac''\.'tualmente
em curso, sejam detec'."tados
p
a
r
a
os loe encaminhados
.,:,"gais mais convenientes, segundo
''.'.as
necessidades do Pafs em ter,"qrnos de mdo-de-obra.
lstg n5o quer dizer quu nio te.:'hha havido casoe €m que o seu
jestatuto foi
confundido. Sobrc is.::"so, um comandante da PPM diria:
it'
que
de compreender
"Temos
nem todos n6s assumimos ainda a
envergadura politica desta operagdo. Por isso temos de estar sempre vieilantes para evitar atropelos. Alids. como sabem. durante

ests processo, todos aqueles que
detectarem
casos de irregularidades, praticados pelos intervenien-

tes nesta operagSo, devem alertar
a9 sstruturas competentes, atravds
dos telefones n."' 22001 e 27575".

