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Iniciada relativamente mals tarde que nas restantes provÍncias,
a ..Operação Produção)) em Sofala já coúeceu significativos avurnços
se tivermos em atenç4o o elevado número de ex-improdutivos q,r"
se encontram a trabalhar em diferentes unidades de produção e empJesas.
A maior parte dos improdutivos encontrava-se na cidade da
Beira,_ a_segunda cidade mais populosa do país e, simultaneamente
capital de uma província - SofãIt - onde se encontram sediadas importantes unidades fabris e agro-industriais, de que a Açucareira do
Búzi é um exemplo.
I\Ta: páginas que se seguem, são abordados diversos aspectos
relacionados com a afectação dos irnprodutivos em tarefas no èitrdo
cPmplexo, algumas das característicaè especÍficas da .<OperaçãoProdução" no campo, evacuação de inscritõs na fase volúntáíia, bem
como a fase coerslva _da operação na capital de Sofala, a partir de
inforrnações colhid,as localmente no inÍciõ do passado mês.du Nareico Castanheira
Fotos de Francigco Munia
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Detectar
improdutiuo
o veriladeiro
Finda a fase de inscrição voluntárin de impro'
dutivcs na cid,ade da Beira, a <<OperaçãoProdução>
entrou dura na fase eoersiva. Para os verdadei'ros
imprcrdutivos,
a sua interpelação e detenção por
parte das brigadas móveis de verificaçã,o foi m'erecida. Mas a <rede> também apanho'u <<peixe miúdo>>
qu. mal sabe nadar e governar-se sozinho.

De ,facto, aquela cidade do
Centrs do país estava a precisar
de uma limpeza. Nos últinìos anos
abundavam
muitos desempregados, marginais e mesmo criminosos que durants s dia enchiam os
cafés e bares e a partil das 18 horas <eclipsavam-se> não se sabe
para onde.

Na Beira, tornara-se h;ibito, ,Ilor
exernplo, chamar ao café Riviera
de <escritório d o,s rnarginais>.
tsorque, de facto, quando aquele
estabelecirnents ainda funcionava,
ficava quase semprs cheio de
gente durant" o dia. As rnesmas
caras, â5 rTlesffÌaspessoas, durante
horas seguidas. Mas, depois das

ülulheres aguardaudr; iuì8*mento
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77 horas, altura em que poi 16
gica deveria apresentar€e
maior
afluxo de gente, ficava quase vazío.

Issor ,para não falar ds outros
bares da baixa e do Maquinino
onde a bebida <<chovia>>logo às
primeiras horas da manhã abarrotados de gente. Onde trabalhavam ss durante as horas normais
de expediente ficavam a beber? E
aqueles candongueiros lá do mercads do Maquinino que vendiam
desde pilhas a roupas, passando
por cigarros e outros artigos, tudo
a preços especulativos, eram produtivós?
Seria exagero dizer que a cidade
ficou limpa. Mas parte desses rrÌar-

nu*r posto de veriflesçà$ nr eldede de Befrr
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a cidade está limpa porque ainda
faltam os patrões desses marginais.
EVITAR

Heroisa Isabel, tovem de 15 anos que foi
detida só porque o pai não queria quc
namorassc com determinado indiv'luo

ginais, os que não se inscreveram
durante a fase voluntária, estão
agora sob as malhas da <Operação
Produção>. Não podernos dizer que

ERROS

Não obstante os principais objectivos da <Operação Produção>
estarem a ser alcançado,S,há também erros gue são cometïdo5 e
que seriam de evitar.
Alguns
elementos ligados às
brigadas móveis de verificação e
IlÌesmo, ns5 postos criados para o
efeito, fazem confusão na sua forma de actuar, atropelando dessa
forma os princípios que crientam
a < O p e ra ção P rodução> . Os casos
mais frequentes, sãs os de detenção de menores, principalmente
do s€Xs feminino, acusados de
prostituição,. Aiiás, rr€srrÌs com
aduitas, há casos em que as acul
sações são feitas sem fundamento.
H e ro ís a Isabel , é uma j ovem de
15 anos de idade. Porque o pai
não quc,ria qus ela namorasse com
determinado indivíduo, levou-a ao

posto de verificaçãs do bairro onde morava .e entregou-a às autoridades, acusando-a de prostituta.
Felizmente 6 seu caso foi revisto
por pessoas idóneas e a jovem foi
solta. De que valeu ter estado
Uma SeIIrârlâ og pOstO?
Este foi apenas um exemplo.
O mais grave é que certas pesSoas, por simpÌes <<pirraça>>,
conduzem indivíduos para um posto
de verificação, sabendo de antemão qus dias depois vai ser solto.
É frequente acontecer isso,.
Refira-se, rro entanto, que não
é um caso isoiado, o da Beira. No
I\{aputo s noutrâs cidades também
aconteceu e acontece. Po,rque há
quem está, consciente ou incons,
cientemente, empenhads em atro:'
pelar a Directiva Ministerial que
orienta a <Operação Produção>>,,
tornando-a numa acção policial (de
perseguição) e não numa acção po-.
lítica e educativa, que visa essencialments enquadrar os improdutivos em tarefas de produção.
tr

De negnesso
a Gasa
''rfl,.ti."ã.lrl.f,ii,ilill.i{j.j.

licianos e outros polícias desonestos.
Enquanto isso, há um varvém
de autôcarros transportando pesSoas e seü5 haveres. As coisas
mais volumosas vêm de camiões.
Num cutro edifício, funciona o
de registo. As pessoas
sector

Estsnos num centrs de evacuação, nas instalações da pousada dos CFM-Centro, na cidade da
Beira. Don;a Graci.osa é uma das centenas de pessoas
que aguardam trangporte para regressar ao seu local
de crigem. Ao seu lado, a pequena Anita uma irmã
mais nova.
iiiiiïiii$iliïiïii::i.11ri
Naquela manhã em que visitámOs o referido centro', apenas
ali estavam os improdutivos que
s€ inscreveram na fase voluntária da oOperação Produção, na cid a d e d a B eir a.
À entrada cle um dos edifÍcios
da pcusada, vimos uma bicha ,para
compra de pão para o mata-bicho.
Momentos antes, estavam a vender cigarros, rrrâs unÌ dos irnprodutivos diz-nos que quern comprcu a maior parts daquilg que
era destinado a eles foram os mi- 6/ 11/ 83
TEMPO

Dona Graeiosa mals a sua lrmã.

Regressaram

à suo terra

natal,

Manhlçn,

em Maputo
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**iË*-ou
são chamadas, uma Por uma
famfllia Por famflia' Para Proce'
der ao registo dos seus rrorrles'
destirros escolhidos e as Possíveis
profissões e preferências de colo'
cação, a fim de lhes serem Pasde
sadas âs resPectivasguias
marcha.
Abordámos o chefe de uma
dessas famílias; o cr' lRosário
'de
35 anos de idade' Pai
Taiob,
de 4 filhos. Disse ser carpinteiro
de profissão e que tamhém Percebu de alfaiataria' Mas que na
Beira não rconseguia fazer nem
luna coisa nem outra, Porque não
há material. <Já há muito temPo
que eu tinha decidido' r€$r€ssâr
com s mirúÌa família, Para Maganja da Costa (Zambezia) mas Por
causa de Problemas de transPorte
permaneci cá. A <OPeração Pro
dução> chegou em boa altura Pare
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As erlangas que segulam com seus pals,
tambrém <queimaram>r tempo divertindo-se.
Iniciativa não lhes faltou!
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grupo

a

pâssat' o tltr*[rn enquanto âgtìË$davs.iír ól'r,nsporte no eentro
evacuaçãc (Puuseatra clos CF'I$"{ìetrtro, na B+úra)

üe

{}urlixara"rru'se dn desonestlr
de evacuittltls, f,aiitrtiiri à nüssâ lte;xrr*ag*xl.
dn {:t'zrïi:ú qk: t'vuruaçitl
pt;ií*ias
c
tniXir:i:-tL'
cer{'us
de
dade

mim u a minha f;liníil;i. Peln n:i:
nos 1á tenho muitç Ï-u.rinr!:ijl';ì i'izer mãchamba e nãü piìrilìaf fÜrt'l
comó aqui ï14 Btlii.l:>'* ;.ifirrll<-tir
A mesma esPerança num fr:turo melhor, estava estarnili,'Ja ira

ctÌï'ã
ïi.çrr1"l

rlernais. Hsclareça-se qìre
!"tgressavãrn à sua ter.fïni",ve tnm'hém os que

*ulre.s províncias OIì.
en*orrtrar nova vida
ül
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nrnridos
Nossos
€)
fâ üêm$ffimpeção
o Nltrlheres
af,ectadss

dm effi-irrrpnodrrtivos
m,& Üonnpantlia, do Búd

Agclra sinto-me aliviada. Meu mariclo já tern
ocupação aqui na Cornpanhia do Rúzi. Lá na Beira,
ele consertava rádios, mas ultirnamente não tinlm
muito trabalho porquç há falta cle peças. E como
vê, aqui nã<.rnos falta comida * palavras de Virgínia Penicela, euê corn seu marido $e inscreveu
voluntariamente para sereÍn afectados efir tarefas
produtivas.

Mal o "Land-Rover> que íìos inscrevererïì-sc na primeira fase
transportava estacionou, sentinlo- da *Operação Froduçãor"
- n o s r o d e a d o sp o r d e z . e n a s d e
hl as ci"ianÇasa que nos refericrianças gu€, pulando alegrernen- mcr$, srio fiihos desses novos trat€, nos davam as boas-vinclas a kralhadoresda Companhia do Búz.i, c;ue da Beira para ali, foram
Inhamita.
Trata-se de um dos bairros para foclos juntos, levando consigo os
trabalhadores da Companhia d.l seus ha,r,eres.
Búzi, em Sofala, para q:nde avanh,[ar"iaSimão, jovem mãe de dois
çararn centenas de ex-ilrrproduti- filhos, descansa a cana-de-açúcar
vos que residiarn na cictacie da que estava a chupar e cliz: Nós já
Beira. Foi ali que cclnv.ersárr.rostínhamos pensado vir pÍìrâa aqui
com Virgínia Penicefa, bem cürno hd muito ternpo, mas não sabÍaoutras mulheres e homens casa- rÌros como, Eu diaia aü meu nrados gue agora passaram a l"er rido, e ele concordava comigo, que
urn trabalho fixo e rerrì!.Ìïreraclo, iá na Beira os biscates que ele
frrrto do seu gesto volunt.âri<.rac far-in não nros garantlam o susten
Sacos de algodão

que

se t:súragâriiàm se não foi:s*
por ex-imElroduttv*s

à n{.rva rn$o'dr-obra

<Agora slnto-me aliviada. Meu m,nrl'io
tem oeupação>>- Virgínia Penicela

tí

r:onstituÍda

to. Aqui eu tenho oportunidade
de fazer machamba, enquanto o
meu marido vai trabalhar para o
corte de lenha para a fábrtca da
Companhia.
Numa fogueira ao lado, um dos
Lrm
novos trabalhadores exibe
pássaro que está a assarr enquanto um outro fuma peixe fresco
que pescou no rio Búz.i que corre
mesrno ali ao lado.
Independenternenteda sua nova
ocupação na Companhia do Buzi,
aqueles *x-irnproclutivr:s têrn os
seus planos, A abertura de machambas é urna das perspectivas.
33
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Marla Slmão dlz que <aqul eu tenho oportunidade de fazer maehamba>>

A esse respeito, o Comandante
Orlando Matsinhe da PPM, que
Íros acornpanhou ao longo do nosso trabalho, informou-nos que carla família terá direito a uma certa
área para cultivo.
BEfoT.VINDA MÃO.DE.OBRA
A alguns quilómetros de InharRita, situa-se Medundos, ioçal
onde resiclem os homens solteiros

Os ex-improdutivos
teCt.
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Tanto na fase voluntária corno na c{-}rÌr's!ua, ,.,r
,.Operação Produção> no campo, processa-se rïe fq"rr
ma diferente, dadas as características esçree:ificas
que se apresentam. A título de exernplo, recollreclrqrq
a experiência vivida no Búzi, cujo Cornerrrc-lauteFÌÍstrital da Polícia Popular de lVÍoçambiqu.e p1ls rï":r
creveu:

i r:{,.
j
,

A fase de inscrição voluntária
aqui na sede deste distrito, registou um total de 1432 improduti34
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Comandante
Matsinhe,
é pequeno e as pe$s{Ì;ìs çr}rìtleürlr.:,'"
da FFM no BÍtzi
-se, por issn não es!:,r.r-a3"nFr'?
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Por isso, nesta fase coersiva; pen
so que nâo teremos muitos problemas - começou por dizer Or.lando Matsinhe.
PË,RGUNTA - Entre o tipo de
pessoas que se apresentou na referida fase há os que têm profissões que se possam aproveitar?
Entre elas há 253 homens com
profissões. Pessoas que andavam
na vadiagem, sem ï.azer nada,
quando temos aqui uma grande
empresa (Companhia do Búzi) que
necessita de pessoal para os diversos sectores all existentes" Des"
ses toclos que se lnscreveram. v<>
luntariamente, também há um total de 323 mulheres. f)elas, apenas sete tèm profissões.
P * A Companhia do Búzi iér
vos tinha informado sobre o número de pessoas que necessita

I)a.Ld,

Prt-çrrç.!.rçl

\.r5 PtrsLvs

\1ç

tÀal-

balho ali existendes ou os que
pretende criar?
Inicialmente eles informaram-nos que tinham necessidade de
t t00. Mas, mals tarde verificou-se
que não seria possível afectá-los
de imediato, devido a problemas
de ordem financeira que poderiam
reflectir-se na questão dos salários. Por isso, entregámos à Companhia 855 ex-improdutlvos.
P
Para além da Companhia
do Buzi, há outras empresas ou
sectores que necessitam de pessoal?
Sim. Temos a Direcção Distrttal de Pecuária, pof, exemplo, ([u€
necessita de pelo menos 30 pessoas. Mas além disso, está em es.
tudo a criação de cooperativas de
pesca em Nova Sofala (temos Já
un barco e 3 redes para o ftm),

FamÍlla de um ex-lmprodutlvo, preparando
comlda

Um especto do quotidleno
terá

uma

determlnadr

órea

na vlla do Búzl
destlneda

à feltura

maehambts

cooperativa de carvoeiros em
Guaraguara, cooperativa de lenha
mesmo aqui no Búzi-sede, bem
como o envolvimento de mais 2ü)
pessoas na Cooperativa Agrícola
Eduardo Mondlane.
P - Para cobrir todos essesprojectcls, será necessária muita gente. Isso significa que têm esperanças de conseguir o número
suticiente na fase coersiva da operação?
Bom, aqul é que está a diferença entre a ..Operação Produçãou
numa cidade como Beira ou Maputo e a operação aqui no campo.
Nós aqui temos de ser cautelosos
porque senão atropelamos a Directiva Ministerial. Por exemplo,
aqui no Bti'zi, quase toda a gente
é trabalhadora da Companhia do
Buzi. A maior parte não tem cartões de trabalho. Outros são trabalhadores eventuais. Outros têm
as suas machambas individuais ou
colectivas. Enfim, é um bocado
compliçado. Mas nem tanto assim
porque, como disse, aqui no campo toda a gente sabe q.uem é o
cicrano, o que faz, como vive, etc.
Aqui podemos confiar plenamente na população pols só ela poU
derá fazer as denúncias.

