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CONTINUA

OFENSIVA

define Presidenle Samora Mach!!,1 ao fazer

0

balan�'o do·s trabalhes realizudos na B!ira

Na sexta·feira a noite, n a cidade da Beira, 0 Presidente Samora Machel oriento,", uma reuniao d� balanc;o do trabalho desenvolvido na provincia
de Sofala no a � bito da Of ensiva, tendo escutado e comentado os relatorios apresentados pelas duas brigadas que havia deixado a trabalhar n a
.
Belra. Essas brtgadas eram chefiadas, respectivamente, pelos Ministros Alcantara Sanlos e Aranda d a Silva.
Durante 0 encontro, 0 Presidente Samora Machel classificou a presente fase da Ofensiva (que continua - como salientou) como sendo js nao
'
apenas de verifieac;ao, mas de inventaria�ao, responsabilizac;ao e penalizac;ao. Afirmou tambem: ceAgora, atraves da Beira. hi vemos 0 que se paSS9
no Pals todo».

o texto que a seguir publieamos e um relat o integral qa referida reuniao, contendo as diversas intervenc;6es do no&so dirigente maximo

os relatorios apresentados pelas duas brigadas. Em prlmeiro lugar, L:SOU da palavrs 0 Marechal Samora Machel:
•• Chegamos

a Beira na quarta
-feira da semana passada. Hs nove

dias que estamos na provincia de
Sofala. Parece que fomos claros,
logo que chegamos. 0 que nos que·
rlamos: Veriflcac;ao, contrale respon·
sabilizacao e penaliza�ao. Encontrar
mos as causas essenciais dos pro
blemas existentes, encontrarmos as
causas essenciais da falta de inter
IIgac;ao, de interdependencia entre
estruturas.
Dissemos as causas ensseneiais
dos nos de estrangulamenlos e final

mente pusemos duas questoes essen·
ciais; questoes definidas no PEC/81,
duas grandes direcc;Oes, dois gran·

des objectivos; problemas dos pro
dutos estl'ategicos para a exportac;ao_
N�o avanc;amos, nao melhoramos
a nossa vida porque nao temos dlvi
sas. Mas temos produtos que produ

zem divlsas. 0 que ha, e falta de
consciencia de que temos produtos
que produzem divisas. que as divlsas
nao caem do ceu. Mesmo onde ha
p-=lroleo e preciso extrair 0 petroleo.
Na Africa do Sui, onde h8 ouro e dia
mantes,e preciso explorar, e preclso
extrair. E a nossa terra, e tao pobre
assim?
Nao sei se la saiu como uma lei,

o problema da venda de pau·preto.
Em qualquer parte do nosso Pais,
pau'preto, pau·lerro. E a colocaC;ao
no chao de parquets de jambirre,
de umbila. madeira preciosa, e. por
eima, colocar alcatifa. As casas que
devem levar parquet tern de ser deti
nidas. porque 0 jambirre,· a umblla,
sao dlvlsas para 0 Pais. Pau·rosa.
sandalo tao rico e tao precioso, tao

necessitado em loda a parte do
mundo, fazemos dessa madeira par·
quet, ate fazemos dessa madeira
lenha. E Inconsciencia, ignori'mcia.
Falta de conhecimento. Ate fazemos
felrl�·s. sobretudo na provincia de
Nampula, em que vendemos as malas
preciosas a qualro mil meticais, para
Irem para fora. Inconsciimcia. Irres
ponsabilldade ao nivel do Estado.

Vendemos 0 martim � 0 marflm
esla ao lado do diamante. tern 0 mes
mo valor. esta ao lado do ouro. Mes
mo oa Africa do Sui. que e 0 maior
produtor de ouro de dlamantes. de
earvao, de ferro, e proibido vender 0

marfim. E preciso uma licem;:a espe
cial. Mas aqui fazemos colares de
marfim e vendemos af na rua. Faze
mos pulseiras com marfim, fazemos
logos de xadrez com martim e ven·
demos a qualquer pessoa. Sao divi
sas para 0 Pais. Quanto e que custa
um dente? Onde e que h8 marfim
assim para vender? 0 Estado nao

controla.
Fazemos cinzeiros de marmore. A
Italia e 0 mai�r produtor de marmores
mas nem todas as casas tem mar·
more, nao se pede encontrar mar·

more it venda na Itillia. foi definido
como um produto eslrategieo para a
exportac;ao, para obl�r divisas. Mas
nos nao temos consciencia disso.

Qualquer casota ai
Agora para construir
cios dos congressos,
p s'r a conferencias

tem miltmore.
edifieios, pala
grandes salas
internacionais,

para grandes acontecimenlos nado
nais, sim. E entao sabemos quanto
vamos gastar, em metros cubicos.
Fazemos cinzeiros com pau-prelo,
cQm pau-ferro, e abrimos em Nam·
pula, em Pemba, feiras para destrui·
cao das divisas. A feira e para vender

o

lrabalho artesanal - chapeus de
palha, esteiras para as casas. tape
tes, cestos· e outras coisas_ Nao e
para vender produtos que trazem

divisas para 0 Pais.
Quando \la lairas - venda de
marfim, de peles de leopardo, de
leoes e (Ie outros animais - e para
o Estado, para trazer divisas para 0
Pais. E das peles que fazemos os
belos casacos para as senhoras, e
das peles do crocodilo que fazemos
os belos sapatos. Nos nao lemos
consciencia mas existe no nosso
Pais. Patas de elefante, cabec::as de
butalo, tudo isso sao divisas que nao

aproveltamos. 1550 nao e problema
somente de Sotala, e urn problema
gera!. Por isso, quando nos visitamos
os dlstritos e dizemos que temos de
ver com olhos de ver. sao estas ques
tOes que devemos ver.
Quando lazemos participar os ad·
ministradores e para que cada adml·
nistrador saiba 0 que e que tem 0
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seu distrito. como produto estrate·
gico para exportalfaO, como produto

estrategico para 0 abastecimento do
povo.

o nosso tr;:lbalho continua, mas
periodicamente e necessario que
lacamos 0 balanc;o, se e positivo ou
negativo. Se e negatlvo mas ha opU
mismo, se e posltivo mas hi1 pessl·
mismo.
Quais as perspectivas para a solu·
Cao destes problemas? Por isso con·
voci1mos esta reuniao, para que nos
deem relat6rio os chefes das brlga
das, apoiados pelos directores pro·
vinciais, directores de sectores vitals
.
como 0 complexo ferro-portuarlo, a
MADEMO, como as pescas e oulros
sectores. E nosso objectivo aqui que

tro da administracao do T2R. Possui
infra-estruturas fundamentals para a
operac;:ao e manutencao ferroviaria.
FOI um centro em Que se encontra
vam eoncentradas estruturas repres

sivas - OPVDC, GEs e PIDEs. Esta
situaC;:80 conduz a uma grande infil·
tracao a todos os niveis. e de que
uma grande parte nao aceita as trans
formaCoes. A sua presenQa influen
cia e resulta em alguma intimidac;:ao
das estruturas locais do Partido e do
Estado que por conseguinte fieam

inoperantes. Estas estruturas tamham
fieam inoperentes e desacredlladas
perante as popuJac;:oes que conhe
cern os irifiltrados e que nao veem

e lambem

nao sa reflectem tanto ao nrvel das
estruturas locals, no que respeltJ
ao conhecimento da sua perspectiva
futura como numa planificaCao tlsi·
ca que e imprescindfvel abordar·se
(:ara toda aQuela area.
ANALISE E

CARACTERIZA<;AO

DA SITUACAO DA MADEMO

Constatou-se nao haver um a de
tinicao clara dos objectivos da MA·
DEMO, 0 que se reflecte no se
Quinte;

1

-

Centr
, alizacao.
empress no Maputo, 0 qUe re-

tran sporte rodoviario e ferroviario,
no escoamento da madeira e falta
de articulacao entre a MADEMO e
CFM-Centro. Nes!e contexto verifica
-se a ailenaQao de responsabilidade

dos CFM-Centre, atraves da entrega
da gestao dos vagoes para trans
porte da madeira � MADEMO. Que
tern a responsabilidade de os dis
tribuir.

PRESIDENTE SAMORA: Alugam
agora a MADEMO. Eximiram·se das
suas responsabilidades.
ALCANTARA SANTOS: 0 que se
passa e que quem distribui Os va·
gOes pelos olientes e a MADEMO,
niio sao os CFM-Centro.

PRESIDENTE SAMORA: E a pon·
Ie sobre 0 Zambeze?
ALCANTARA SANTOS: Nos visJ

tamos tamMm a ponte sobre 0 2am
beze e em termos gerais enquadra
-se neste problema das estruturas
nao terem insercao oa p ol i t i c a
interna do distrito; Mas fundamental-

os responsaveis das brlgadas deem
o relatorlo, e serao secundados pelos
responsaveis provinciais e direetores
de sectores vitais. E se estiverem
aqui tambem responseiveis dislritais,
dirao 0 que e que ha nos seus distri·
los para de .novo delinearmos por
onde comec;ar, 0 que e que faits ver
ainda •••

DE ALCANTARA SANTOS

"Esla brlgada visitou os distrilos
de Muanza. Inhamrnga e Cala. 0 ob
jectivo fundamental eTa a analise da
Situacao quanto aos produlos estra
ti.gicos e analise a situacao das
estru1uras envolvldas nessa aellvl
da de de esc eament o dos produtos
estrah3gicos para exportaQao e abas
teclmento do povo. Oeste modo a

sas actuam e tem grande responsa
bilidade no escoamento do calcaria
para a prOduQ80 de cimento. da rna·
deira e de todes os outros produtos
CFM-Centrc
empresa
que a
em
tem inlervencao, nomeadamente no

Cia, Senhor Presid€nte.

CARACTERIZA<;AO E ANALISE
DOS CFM·CENTRO
OS CFM-CENTRO SEDE

HA uma ausencla de direccao
efectiva na empresa. 0 director da

empresa centraliza lodas as decisoes.
nao tem conftanca nos seus colabo
radores. Sendo absorvido por este
metodo de trabalho ocupa-se com
situa(j:oes pontuais e perde de vista

a globalidade da empresa. A direcQao
nao demonstra confianca no trans-form ador da natureza e produtor de
nqllezas, que e 0 trabalhadof. Devera
esforear-se para anlcular melhor com
os trabalhadores e para tomar uma
posiCao de classe.

-He faits de autoridade devido a
falta de clareza sobre a natureza das
relacoes entre as responsaveis
existem relacoes de tipo companhei
rismo.

Exisle falta de trabalho colactivo

e bastante acentuado departamenta
lismo.
OS

CFM-CENTRO NOS

DISTRITOS

Todos os problemas acima citados
reflec\pm-se na aellvidade dos CFM
nos dislnlos. Mas alem disso existe
urn isolamenlo das estruturas dos
CFM ao nfvel local pela sua nao im

plantacao nos aspectos politicos, cui
turais e economicos dos distritos. Ha
;ndefinicao de taretas. responsabili·
dades e hierar q uizac,:ao, que condu
zem.ao departamentalismo e a apatia.

E)(fste resistencia a integracao ns
empresa CFM,Centro por parte de al
guns antigos trabalhadores da TZR. 0
centro de lnhaminga foi 0 antigo cen·

nOs falamos com pessoas que estao
r esponsaveis por preencher aqueles
documentos. 0 que nos veriflcamos
e que 0 preenchimento desses docu
mantas e feito por pessoas que nao
sabem 0 que significam as informa
c;;oes que estao a dar. Portanto, to
das as informacoes s6 por acaso e
que realmente coineidam cO.m a rea
lidade, nomeadamente um problema
muito concreto. e qUe confundem
stocks com produQao. E quando se
pede qual e 0 stock que existe nes·
ta fabrics, para uns meses dao 0 va
lor da prod\Jc,:ao, outros meses dao 0

valor dos stocks, porque a informa
ca o nao estil conecta. Isto da qu�
a informa<;:8.o que existe na Beira, na
MADEMO, e a informacao que asia
no Maputo, na MADEMO, nao esta
de maneira nenhurna correcta. Por

PRESIDE TE SAMORA: Em que
parte Se trabalha assim? Se houver
machambeiros de milho vao dislri

analise concentrou-se na empresa
dos CFM-Centro. na MADEMO, na
Pedreira de Muanza e em algumas
actividades industriais e de constru
cao no distrito de Cala. Estas empre

mos que 0 Importante neste momento
era fazer a caracterizacao para V. Ex

dos stocks que existem nas esta
Qaes. que existem nas fabricas que
existem inclusivamenie na Bei,'a, e

turas nos locais s6 tern esta funcao
informativa, nao lem nenhuma fun
C�o de decisao, a decisao esta 10da cenlralizada. Alguma esta centra
Hzada aqui na Beira. nomeadamente
esla dlstribulcao dos vagoes, e es
sas relaCoes que existem com 0
CFM-Centro, que estao altamente
erradas. e qUe devem sar elimina
das, 1510 e. os CFM-Centro estabe
ieceram urn acordo com a MADEMO
em Que a MADEMO e que distribUI
os vagoes pelos madelreiros.

Apresentou entao 0 seu relat6rio
o Ministro dos Portos e Transp�rtes
de Superficie. Alcantara Santos, que
chefiava ums das brigadas deixadas
pelo Presidente Samora na Beira:

Fizemos tambem algumas docu
mentacoes, nomeadamente a carac
terizacao da situay80, e distribuimos
tarefas e prazos tambem para a ela
borac;:ao dessas tarefas. mas pensa

tura s da MADEMO.
o primeiro ponto que gostaria de
acentuar e que nOs fomos verificar
como e que sao dadas as informa
coes. iste e. qual e a II1fermacao

tanio, toda a planificacao que se
possa fazer para a comercializaCclo,
quar interna quer externa, eSla a
ser baseada nesses elementos, e
nunca corresponde a vetdade; po r 
tanto e uma situa<;:ao totalmente fal·
sa este circuito.
o segundo ponto, e qUe as estru

RELAT6RIO

carvao.

c;oes ate a sua comerciallzac,:do. E
pensames que este ponto sera talvez
um dos maJs importantes das estru

buir para os machambeiros de ml
Iho, os produtores do ac;ucar terAo
os seus vag6es, as produlores de cl
trinos lerao os seus vagOes, os pro
dutores de carvao terto os seus
vag6es? Entao nao chegam para 0
Pais, mesmo s6 para a Beira nao
chegam. Juntando todos os vagoes
que n s temos no Pais, alugando
.
os da Africa do Sui e do Zimbabwe.
nao sao suficientes. ESse metodo
nao sei de onde e. Talvez seja a evo

�

ser tomadas as medidas para POl'
termo as actividades negativas des
ses elementos.
CONCLUSoES QUANTO
A EMPRESA CFM·CENTRO

sulta num desconhecimento por
parte das estruturas localS dos
objectivos da SUa produ<;:ao.
Falla de iniciativa local na re
soluC(ao dos problemas.
Falta de compatibiliza<;ao entre

mente 0 que nos veriticamos e que
a planiflcacao dos trabalhos para a
execucao da ponte nao estao pers
pectivados para long o prazo n o lo
cal do trabalho. Isto e. n o local do

trabalha nao conhecem os pIanos
producao e a comercialila
ate final da obrs, apenas conhecem
Cao.
os pianos para 0 proximo meso Isto
Falta de definl<;:ao das reJaC(oes . e resultado de uma desarliculacao
com os privados.
entre a sede da empresa, que esta
Existe uma falta de gestao cien
em Maputo. e Os executores da
titica da empresa, 0 que resulta
obra. qUe eSlao no lOCal. Porlanto,
numa inter pretayao estatlca 0
ha uma desarticulaQao tambem basourocralica do Plano. e a toma
1ante grande entre as· estruturas cen
da de declsoes de improvisa
trals e as deois00S loc\,!is.
Cao. ExisLem um incorrecto en
Penso que isso vai causar bas
quadramento e aproveitamento
tantes problemas, porque as planifi
do grupo de consultores estran
cacaes que estao previstas. nos veri
geiros que esUio actualmente a
ficamos Que estao no papel mas vao
lrabalhar nesta area. Nao estao
ser ditrceis de cumprir, Elas es\ao
a ser aproveltados conveniente
no papel, mas " articulacao nao vai
mente.
proporcionar a conclus8o da obra
tal como ela esta prev!sta,
Neste ponto, 0 Presidente Samo·
PRESIDENTE SAMORA: Ministro
ra Machel interrompeu par a d ILl:: r:
dos Portos e Transportes de Super
a

A falta de direcQao provoea uma
desorganizacao total e uma
des'
coordenac;:ao a nivel interno e tam
bem, 0 qUe e bastante importanle.
nas relacoes com Os clientes nacio
nais e rnternacionais.
PEDREIRA DE MUANZA
Na pedreira de Muanza consta
tou-se a existencia de um amblente
apatico, marcado material e psico'
logicamente pelos ataques dos ban·
didos em Dezembro de 1979 e Ja
neiro de 80. Como consequencla,

a vida deixou de se desenvolver na
pedrelra e as trabalhadores estao
sendo concentrados na sade dO dis
trito. 0 que podera contrlbuir para
este espirito derrOlista.
Existe uma ma utilizacao do equi
pamento na operac,:ao e na manulen
�ao.

VILA DE CAIA
Sentlu-se uma falta de orienta
C80 por parte das estruturas da
Aeronaulica Civil na construcao da
piS'ta de Caia. 0 que poderia ter re
sultado em qUe as dimensoes nao
fossem adequadas para uma corree
ta dimensau da pista. 0 distrito oe

Caia e um centro de concentracao de
grandes construcoes e empreendi

mentos economicos dirigidos pelas
estruturas centrais, Os quais nao
sao inseridos na vida politiea, SOCial,
econ6mica e cultural do distrito. A,
e�tacao dos CFM de Caia apresen1d
l.ma imagem de desleixo, originan
do levantamentos desordenadOg de
n,ercadorias por parte dessas gran·
des empresas.

A vila de Caia constitui urn g ran
de polo de desenvolvimento futuro;



flO entante estas perspectivas ainda

Chegara 0 tempo em qUe tem'i
nam 0 conlrato. regressam e nao
deixaram 0 conheCimento, sobratu.
do formativo. Nao terao formado
quadro nenhum. em qualidade, nem
em quantidade, nem sobretudo em
organizac;:ao, em metodo eientifico.
Mas esse e 0 espirito de alguns 010c;:ambicanos: "Vern-nos tirar 0 pao ...
Nao vem transmilir conhecimentos e
transmitir conhecimentos cienti1icos,
organlzaCfao cienlifica. Para esses,
.. vern-nos tirar 0 pao». Esses querem
continuar com metodos artesanais,
o ql�e n6s combatemos. Nao consi.
deram a fabrica como uma fonte de
divisas. Ntio consideram que a fabri·
c a deve aceitar transformacoes pro
fundas e acompanhar a evoluc;:ao
da ciencia. Metodos retr6grados, os
rotlnelros. os adoradores de rotina
- sAo estes. "Porque fizemos, faze
mos. fol sempre assim, porque e
que eles querem alterar 0 nosso me
todo de trabalh01 .. - dizem e�es.

o Ministro Alcantara Santos prosse
guiu:
Existe u rna lrracionalidade no

ficie. se nos falasse mais um pouco
em delalhe desta queslao da MADE

MO? Por exemplo, nao sei. se e fa·
brica se e fabriquela 0 que visilou.
como e que esla la, os exemplos
concretos do que e a marginaliza
cao dos cooperantes· ou estrangei·
ros que vao para la, homens lorma
dos, em que estado esta, como e

que chegou a esse estado_ 0 espiri
to que esta la e de esperanCfa ou
rotina?
ALCANTARA

SANTOS:

V.

Excia

disse muito bem, fundamentalmente
e um espi.rito de rotina, Quando re
terimos nesta intervenC80 a MADE
MO, nos podemos dividir a inlerven
Cao sobre a MADEMO em· varios
aspectos. Uma na fabrica aqul da
IPMAL, que corresponde a uma ro
tina bastante acenluada em que nao
se no,ta nen�uma situacao inovadora,
islo quer dizer que todos Os dirigen·

les aaham que esta bem tudo 0 que
la se esta a passaro Embora a desar·
rumac,:ao seja bastante grande, a
capacidade da fabrica e muito maior
em relacao ao escoamento da ma
deira, deSde a producao nas serra·

IUC;80 da ciencia, qL. .:! produz 0 co·
.
munismo antes de chegarmos lei ...
Sera assim no. comunismo? Pelo
ccntrario! Camlnhamos para onde?
Para 0 prlmitivismo, estado prima rio
dos homens. Como sairmos dessa
s!tuaCfao'? Ligando a MADEMO, os
privados e as empresas estatais, ao
mesmo tempo, aos Caminhos de Fer·
ro-Centro.
•

Quzl e a responsabilidade de
cada urn destes? MADEMO e ums
empresa, mas neste momento os
quadros que preenchem a MADEMO
sao inconscientes, irresponsaveis. A
ineonsciencia - dissemos em 18 de
Marco do ano passado - a negli
gencis. pune-se, porque a negligen·

cia pode-se lransformar e� crime_
De negligencla para crime nao M
distancia. A incompetencia expulsa�
-se. Agora, a irresponsabilidade esla

lado a lado cO m a inconsciimcia. E
inconscienle, por isso nao lem res·
ponsabilldade. Nos estamos a exigir
a inconscientes que tenham respon·
sabilidade. Nao so isso. IE que co.
loeamo-los em lugares-chaves. IL-.ga·
res estrah!gicos, onde e necessario
reeeber, sentir, dlrigir e tomar a de
elsio».
RELAT6RIO DE ARANDA

DA

SILVA

o Ministro do Comercio Interno.
Aranda da Silva. apresentou depois
o relat6rio da sua brigada:

«0 objectivo deSla brigada �ra
fundamentalmente verificar a situa
cao existente nos sectores produ
tores e distrlbuidores de produtos
estrategicos de abastecimento do
povo, bern como de alguns produ
tos estrategicos de exportaQao, A
brigada analisou algumas situacoes
no campo da Oefesa e Seguranca,
organizayQo das estruturas do poder
local, funcionamento dos Governos
distritais, situa<;:oes pontuais.
uForam visitados oS seguintes 10'
cais: na cidade da Baira, MOBEJRA.
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N L
I VENTARIACAO, HE PONSA· I ZACAO E PEA
D
FASEACTUAL
SAO AS CARACTERIS
(ConU",uado da pagina anter ior )
zona da Ponte- C ais , da Ponta-Gea,
MOQambique Industrial, Armazem Na
cionsl da COGROPA, C ooperat iva de
Co n s umo da Manga, Supermer cados,

lojas e 0 mercado. Nos distritos" dis
trito de BOzi - Companhi a A yu c a rei
ra do Buzi, armazem distri tal e algu
mas lojas da sede do d i strito. Nh a
m ata nde - di st r ito experimental Unidade estatal de produ Qa o de ai
godao de Me t ll chi ra. Dondo - At;:lI
careira de Ma famb i ss e. G oro ngos a
- Fabr i ca de M oagem e Racoes
para pequenas especies, armazem,
loj as da se de do distrito, macham
ba estatal de D o mba , centro educa
clonal, -aldeia comunal Nhamisson
gora e sua cooperativa a gricola ,
cooperativa agricola de Mangar a e
o Parque Nacional de Gorongosa.

Situac;:ao deteetada na eidade da
Beira:
«Nas empresas e strategi cas visi
veri fi cou-s e 0 seguinte: niveis
diferentes de con he ci me nto e cum

t ad as

pr i me nto das metas do Plan o, con
soante as· empresas. Quando existe
conhecimento do Pl ano . em r egra,

este situa-se apenas a oivel da di
recQ 8o . nao c hegando aDs sectores,
a se CC B o e a D s trabalhadores. Ha
casos de tota l ausencia de direcc;;ao
- 0 caso mais f lag rante e a Mo
beira.

" Problemas de a prov isio nament o
de materia- pri m a, quer de produ«ao
nacionai, quer de i mportayao. As p r i 
meiras, derivadas fundamental mente

de talta de escoame nto e a usenc ia
d e info rm aQ ao e coordenaC;:8o entre
os varios sec tore s e niveis. Pode
mos dar e xemp l os concretos - na
Moca mbique Industrial. a fa b r i ca es·
ta amea cada de paralisar por falta
de copra e sem en te de algodao. Du
rante a visita que lizemos a o distr;to
de Buzi, eneontramo s semente de
a igodao e a Companh i a de Buzi na o ·
e sta preocupada com essa s ituac;:ao.
.. As empresa s produtoras nao
l�m c onsiderado 0 plan o de distri
bUII;:ao oomo p arte integrante do seu
plano, e, p o ttan t o . como sua tareta .
Muitas vezes nao sao registados as
criterios de d ls trib U iQao definidos no
PEC. 0 espirito que encontramos
em mui t as empresas e de atingir 8

meta. Se 0 prod uto atinge 0 objec·
t ivo p ara 0 qua l nos definimos a me
ta, iss o ja nao e i mporta n t e . Nao e
assumido que a m eta e a meio de
atingir um obJectivo mai s am plo que
e se r vi r os interesses do povo. num
caSo conc reto , aba�tecer a popula
«80 disto, ou abastecer outra empre·
sa disto. E ssa p reocupa c ao nao exis
t<3. 0 que interessa e cumprir a me·
ta o Se 0 pr oduto fica la no armaze m ,
nao e importa nte. «Ja na o e co
migo». (: este 0 es p ir it o que en co n ·
tramos em muitas empresas. Pode·
mos dar muitos exemp l os concretos
disto.

"Fraea organizaca o do Partido e
quase nul a aCQao dos Conse lhos de
Produc;:�o , que em ge r al na o e xistem
au quando existem e uma figura de

Nao sabem qual e a tare fa.
«A lig898.0 e c oorde na cao entre
as empresas e as sues estr uturas
de direcc;: ao e contr6 le , tanto a nivel
cent ral como provincial, e ext rema
mente debil. Apesar de /'laver falta
de algun s produtos basicos, a si
tuay ao de abast ec r mento e, co ntud o ,
razoavel, considerando as d is poni bi 
e stil o.

lidades. Os problemas verificam·se
essencialmente na farinha de m i l h o
e na carne.

"Nas lojas visitadas, de u rn a ma
neira geral, a limpeza, a apresen
tacao dos trebalhadores, bem como
a o rganiz a c;; ao e exp osiQ a. o dos p ro
dutos sao muit o deficientes.
A nive! dos dls trl tos
"A n ivel da p r odlJc ilio p a ra 0
a basteci mento do p ovo , nos distri

tos veriflcou-se 0 seguinte:
«No sector estatal - As ampre
sas agri colas nao produzem ainda
par a auto-consumo. dos seus t r aba 
Ihade,res. Todas as empres as visita
das nao in cluem nos seus Pianos
a produCao para OS s eus trabalha·
dores. A alimenta� a o para os traba·
Ihadores das m aeh ambas e s t atais e
complexos industriais provem .de im
portaQa o : arroz e m i lh o . Contudo,
as metas t ra y adas no Plano Estatal
Central p a r a 1981, n o g eral , t�m
perspectiv� de serem oump r idas ,
ou mesmo ultrapassadas. Nestas em
p resas. � visao econ6mlca e m Ulto
deficiente. Como consequencia, as
em p resas tl!!m prejulzos financeiro s

muito elevados. A sua org aniz a¢a o
teeniea e cientifiea e beixa, 0 que

Machumba estatal d'e Me:t·uchira
ullrapassa meta de algodiio
A macha-mba eslalal de Mef uch lra , nit PIG
vlnda de Sofa la, ultrapassou em mal� ae tre
zenlos e cinquenla hectares, it mela dh Iborda
para it I}rodu�ao de algodiio dura rl ie a Celm
panha a gr ic ol a 80/8t

Esta informa�ao foj revelada

dO

Millistro

mo�ambicano do Comarcio Inferno, Manda dil
Silva, aquando da sua recp.nte Villtcf aqu e la
unidade de produ�ao, no quadro da �er!frca-
�ao dos resultados da Ofenslva PoHtita
nizacioRal.

Presenfemenle,

�

orgo'

trabalhadores da ma

as

chamba estalal de Meluchira encnnlram·�e
volvidos na opera�ao da Ycha,

a

previsto que termine ainda esle mas

qua i es:a

COOPERA<:AO
COM A RDA

NO
OA INFANCIA
Termlna hole a vlslla que a dele
ga�io

dos

Servi�os

Socials

de

Infllncls do Minlsttrlo da Saude da
Replibllca Democratica Alema vlnha
electuando ao nosso Pais. 0

eSludo

de tor mas . concrelas de cooperat;iio
com

Mo�ambique

Inf�ncia foi

no

dominio

principal

0

da

objeclivo

da desloca�io daquel. delegaC;io

II RPM.

DUi'an1e esla vlsita que teve a
duraoao de quinze dial
term1nar

hole,

creches

e

•

devera

a delegaQio vlsitou

centros

jnfanlarios

ao

nlvel de locais de Irabalho, de resi
den cia e das Aldeias Comunsis
com

a

objectiva

de conhecer as

realidades concratas do nosso Pais
neste campo e dessa forma traoar
urn plano de cooperaoio.
. A delegaC;iio esteve nas provln
eills de fnhambane e Narnpula .16m
da . capItal

do

Pais.

Esta

vislta

enquadra-se nos acordos de coope
raOao

assin.dos

em

197'

en l re

os Mlnisterios de Saude de ambo.
os paises.

pagina qu&tro

en

Oe a cordo com Il me5ma fonte a estlmd'
tiva da produ�ao de algodao e de cErta de
uma tonelada e duzentos quilos .por ntdal.

provoea problemas na or gani zaQ� o
da produc;:ao e sobre tudo na con
servaca o e ma nu ten Qao de equipa
mentos, corn a e x ce P C ao das ac u ca
reiras. Em geral, 0 s ect or estatel de
p rod u cao agricola ainda contribui mi
ni mamente para a resoi uc;: ao dos
pro ble m as de abastecimento na pro

vincia.

N o sec tor

cooper ati vo

,,0 . movimento cooperativo da
p r ovincia e fraco. Os embrioe s de
coop erativas que visitamos eng lo
bam apenas uma par te dos campo
neses das z onas onde se situam.
Nessas u n i dades de produc;:80. 0
camp o nes trabalha apenas um dia
por semana na c oop erativ a e Cinco
di a s n a sua machamba individual.
Assim. a base da sua subsistencia
e a mach amba individual e nao a
coo pera t lva .
·. As coope rati va s aind a sao en
caradas pelos ca mpones es como 0
mero cumprimento de uma orient a
Cao superior do Partido e n9.0 como
forma de me l h orar a sua Vida. Tam
bem este secto r nao oontribui para
o abaste ci mento do povo a nrvel da
prov i nci a , alnOa. Nas aldejas eOI11U
nais visitadas.
onde existem em
bnoes de cooperativas, verifioou-se
um maior co n h eci men to e p reocupa'
c;:ao com aspectos socia is, saude e
educa Qao. e su best i ma�ao dos as
peCl os
econolTiicos.
Exemplo:
hB
posto m edico, M es eola , mas nao
hit armazem para guar dar os pro
dutos e nao ha loja.

mentares, quer i n.dustri a is . e satis
fat6rio. Os p r odul os ess enci ais e x i s
tem . Cont ud o, 0 n rvel de necesslda
des das pop ula c o es di rige-se cada
vez mais par a outr o tipo de p rodu
tos. Nao e 56 ia 0 sabao, Illas tam
bem 0 r adio e a b ic i cl el a , produtos
com maior valOr que a p opulac ao
precisa. Tecidos e saMo, as popu
fac;:oes ja tem e estao nas pratele;
ras. Mas 0 rad i o quando chega. ven
de-se no mesmo di a. A bicic leta nem
chega ainda.
"A existenCia de um s ector pri
vado origi na a ex ist en c i a de preQos
muit o elev ado s , em rela«30 aos es
ta be lec i dos por l ei. Em praticamente
to dos os di st rit o s 0 co n tro l e de pre
eros e mui to fraco. 0 privado tem 0
pre yo que quer e i nfor ma- nos: .. 01119,
nos ve ndemos aqui a sal por nove
meticais , mas a lei oficial estabe
lece seis». Nem sequer pensa que e
c ri me , neste momenta . A si t u acao
nao e 56 esp e cula c a o, e auseneia

, P rodu tos estrategicos de expor 
ta�ao: aQucar e algodao. A ni vel da
producao, nas empresas visit3das,
v eriti cou -se 0 seguinte: Boas pers •

«!: 0 s ector dominante na provfn
ci a e pode oontribuir de i medi ato
para au men tar 0 nivel de abasteci
mento do povo na provIncia, atra
ves do e stabele ci me nt o de melhor es
criterios de c o m er cial izaQao agri
cola. N ao toi poss lvel ap r o f un dar

muito este sec tor, dada tamMrn a
seu di sp er sao.
«Apesar desta situac;:ao geral, nas
vi si!as efectuadas
constatou-se a

No fim da ap resentac; ao dos rela
t6ri05, 0 P residente Samor a Machel
pr o feriu a s seguintes p a l avr as :

.. Tambem a nivel das e mpre sas
p rod uto r as, 0 p roblema do escoa
mento nao e a ss umi do como parte
integrante do seu p l ano. 0 p l an o e
cumpri r a meta. Escoar e preoeu
pa r- se ja nao e 0 seu pl an o.

Dos orga o s de

"Agora nao e somente verifica
Cf80. E tambem i nventaria Cf Ao. Muda
de caracter. !nventariaCf80, capacita
C;ao e aporam en to de respons ab ll l·
dades.
A luz come y a a nascer. lIumina
ag ora_ Estavamos em terreno des
eonhecldo. Atraves da Belra , pode
o agricola
mos ver 0 Pais ! nteiro. Sa o os mes
mos probl emas . Com malor ou me
nor incid6ncia, mas sao os mesmos.
Na
nossa
reuniao
dissemos
«tayamos da Beira a nossa Escola...
Por Isso, a OfensIV a continua_

direcc,60 estatal

« Algu m as
direcy6es provinciais
nAo e s tabele ceram a necessaria figa9aO com as empresas de abasteci
mento (quando dizemos de abastl;
ci me n t o e fabr icas , armazens e tudo,
nao e 56 ar mazen s ) . Nao tern pro
gr amas espec ifi cos para apoio ao
c u mprimento do PEC/81. 0 Plano.
de uma maneira geral, nao chega
aos distritos. Os di stritos nao co

Obr lg ad o eompa nhei ros...

nhecem bem as suas meta s e quan·

GA.ZA

infra·estruturas totalmente
abando
nadas. Podiamos citar algun s exem
p los de regadios de arr oz que es
tao abandonados e que podem ser
recu perados sem i n ve stim en tos mui
to g randes, embo ra nao seJam g ran
des r egadios. Encontramos cere a de
quatro mil hectares abandonados.

... A nlvel do co me rcio nos distri
tos eonstatou-se 0 seguinte: 0 sec
tor privado e domin ante, ro tal m en te.
No entanto, 0 n ivel de abasteei men
to em ge ral , qu e r de produto s ali-

0

[\,'0 seu

primeiro

dia

de

trabalbo

o Mini tro do Plano e da Ag.ricultura,
acompanbado pclo Secretcino d e Estado

para 0 Desenvolvimen!o dos Vales do
Lim po po e Incomati. Rui Gonzalez, 0

Governador da Provincia de Gaza loa o
PeJcmbe. hem com de oulros membros
ovemo. realizou ... isilas
do Partido e
aot sectores industriais e outros pontos

estrategicos

da

ida

nacional.

As

em·

presa· principllis visitadas pelo membro
do C-Omite Politico P�rmanente. na 0-

ano de 1981

aquele estabelecimento de ensino da capital de Sofala
apresentacao e i n dumenta r j a d 0 s
alunos , sua arJog ancia e n ao cum
priment o das taretas es p ecificas do
Centre, que ate este momento nao
foram devidamente observadas.
·(Estao a b r inca r ? Nao po de mos
admitir i sso . Devem sempre ter pre
senl e quem sa o voces e por Que e
que estao a qui " - acrescentou ain
aquela
resp onsa vel
da
quando
apontava as ano ma l i as qU e con sta
tou no decorrer da vi sita efectuada
ao C entro Educacional 25 de Maio.
CENTRO POLIVALENTE
Entre os p ri ncipai s problemas
apresenlados, aquele que se colo ca
com mais acuidade e a p olival encia
daquele estabelecimento educaci o
nal.
Nele fun Cionam , simultanea
mente. 0 Centr o de Formacao de
Professores Pri m a r ios. Escot a Pri

maria e Lima Lar ( para alunos da
10.' e 11.' classes ) , que abran
ge um tota l d e m ai s de mil alunos
em m ov i men to, contra uma capaci
dade para 150 all/nos ( cap ac i da<le
i nie i al ) i nter n os, na a l tura da sua
fun d a <;8.0 com 0 n ome de 0 0l eg l0
«Irmaos Maristas .. , nos an os 50.
Ne ste context e , sao muitos os
proble mas ali exis t entes e a tr aca
. capacidade de res p o st a evidenciada
pela estrutura que di r i ge 0 Centro nalguns easos nao da su a in f e ir a
r esp on sabilid a de - tornam 0 seu
fun ci onament o bastante preeario e
muito aquem das ne cess i dade s re
q ue r r das .
Numa breve
slntese, podemo!=>
acrescentar ainda que , devido ao

No Limpopo, a. delega�o mini.�te
rial. t r aba lho u n
Comple;c;o Agro-] n
du trial, e�taQao d05 CFM e na Barra
gem de Macarretane. Aqui 0 n[vel do
cumprimeolo da� decisoes da Ofens iva
e normal.
o illtimo dia de lrabalhos 0 M i ni tro Machungo reunita com 0 Governo
Provincial que Iirestou conlaS do u'aba
Jho realizado no ambilo d cUOlprimenlo
do Plano ESlalal Ceotral 81. Foram

o Ministro Mario Machungo esteve na Provincia de Gaza,
durant 'luatro dias, em visita de trabalho enquadl'ada em
Illais 11111a fase da Ofens iva Politi'a e Organizacioual que
decorre em todo 0 Pais.

exi st en cia de gra ndes potenciallda·
de s agrar i as par a 0 abastecimento
do pavo. 0 m asmo em al g u lJs locais,

-es tado pre ca rio e exigu o das insta·
la,(oe5, nomeadamente balnearios e
refeit6rios, e aos pr o b lemas organi
zacl onai s e de enq uadra ment o dos
alunos exis t enl es , entre outros, sao
g rav es OS p robl emas sociais que ali
sa colocam, sobretudo na transfor
ma cao ' das mental idades e torma
cao do Homem Novo.

TRANSFORMAR 0 CENTRO
25 DE MAIO
Ouiras das sltuacOes preocupan
tes que ali se cOloearn e 0 nivel de
formac;;ao dos fu turo s p ro resso r es
primarlos, que se p ode considerar
bastante fraco e nao e nquad r ad o no

actu a l contexte de sar exactamente
a part i r da escol a primMla ol1da ire
mos melhorar qualitat i vamente a ca
pa cjo ade de f or ma c ao dos nOssos

futuros quadros.
Tere mos que t ra nsfor m a r e ser
mos capazes de nos t ra nsformar.
Em partiCUlar, a trans fom ac a o das
men tali dades - MbJtos, comporta
men t o, ap re sen t ac; ao , etc - dev e m
ori enta r a noss a aetuacao. Ensinar
como utilizar oorrectamente os re
f ei t6r i os , casas de banho, salas, et c.
«Sobretude, modificar a nossa

Ha al u nos
particular oS da decima
e decima p ri mei ra classes que n a o
srabem aind a q uanto custou a inde,
pendtlncia de Mocambique para po
dere m estar hoje nas escolas.
Vamos fazer do Ce ntro Educa
ci ona l 25 de Maio um Centro modeatitude p ara oom 0 Povo.

aqui,

em

10 em transformaCfoe s durante 1981"
foi a p e lavr a de o r de h1 deixada
por GraCa Mache!.

-

dade de Xai-Xai, foram a f;ibrica de de�
casque de arroz pette-nee-nte it. Unidadfl
de PTOdu�ao do BaL�o Limpopo, a Me
[abrica de uescasque de
caju MOen A.
Ministl'O rai i nfo r mado das dlfi

ca JJagro e
castanba

de

a

o
cUldades que
cumprimenlo

fazem sentir
do Plano E.slalal
se

para

apresentad o5

Ccntr;!l,

eSla situa�ao

0

Mi

. dveis.

a

vai

ao

Indagados 0

a

enCOl1tw

em

as

relat;ao

fal t O!. de pa�tos

reccn

salicntar

0

Por

d iri

.lose ]oao FeJ'//(lIlde,r

o In s pe ctor de Estado, Major·General
Raimu�do Pachinuapa, orientou, em Inham
bane, uma reuniao (rim as estruturas do
Partido e do Estado, com 0 o bl ecl ivo de se
fazer ° balan�o dos traba lho s sobre a ve�I'
fica�ao do nrv�1 do clJmprimento da Ofensi
va Polltica e Organizacional.
Na reuniao, fol form ada uma co m i ssao
provincial, com a missao de supervlsar 0
cumprimento das decisiies t o m ad as ao Ion·

SECTOR AGR (CO LA
Pro eguindo com 0'1 lrabalhos pela
Provillcia de Gaza, 0 Minislrll Machlill'
go trabalhou III mhem nos di�tritOs do
Guij:i, Limpllpo e Ma singir. No 'CClor
Mrricola 0 Minj«ro incidiu mai:l a sua
ltt.en<;:i.o !las coopcrativas de produ�5.o.
tendo no Guija vi itado algumas areas

go das visitas aos diversos sect ores de

do aigodoal rertenccn(e aos cooperati
v is las do di stri to. patli Cll l armenle os de
tomanine, 7 de Abril e ChinhacaJline.
Outro problema de �rande relevo no dis
trito do Guija. e 0 da Calta de semente
de fei j iio, produto que e necessitado pe
los camponescli do distrito, poi 0 ter
su

Macbl\rJgo,

INH,A:MB ANE
:CUMPRIU ORI£NTACO£S

espiri!o do dcd ica

ca\iio demonstrado peros trabalhaci( res
da Unidatle Leiteira de Lumane. onde
exisle uma pequena lllacham ba de m a n ·
dioca com ccrea de OilD heclare); para a
alimonta<;ao do �uin(X ali cr iados, Esta
iniciat iva roi louvada pelQ M,inistro do
Plano e tla Agricul\ura ..

reno e favoravel it

l'mpreslI.f

clonal.

olaram grandes ;\reas

E s ta siluai;ao conlribui para II baixa
produt;ao de leile naque1a. unidad�.
a

as

Ill)

desta provincia.

H,i

e

V WllO.Y

sados algw1 aspeclo& no concernente
.srau do "un1primonlo d a s decisoeo;
sobre a Ofensiva Po1itica 0 Orgal'tiia

re pon

pur cau� das cheias verificadas
temenle e que

cooperativo

lIiiv

A terminar, Mario

e capacidade!i

1'e.�poMa foi

umtrabalbo
arlicy/ado enlre ()

gindo-�e ao Gov-er n o Provincial de Gaza
dis�e que hoi. necessidade de 5e pr esta r
a major a.t e nqao a � sectores de produ
tos estrale�icos d
ex porla.;a o e�i'itente�
na prOVincia. tai� com madeira. a cas
tanha de c a ju e (lutros.
�este encomro lamb�Jn fOl'am 3nali

Vi�jtadas duas unidadcs leitciras per·
it Unjdade de Produ�a.o dt)
Bai;<o Limpopo, sitlJadas nas Lez'frias e
Lu mane, 0 Minislro Ma hungo. con�la
tl)U que 0 trabalho que 6 realizado na
p ro d u� a ().

e

A corr

uma tias tare

diri2ente_

tcnc.:entes

'ua

wn)plemtlltado

e

resolvtr Os nosso.,
problemas. E. preciso mobilimr todo 0
potencial exiS'lellfe nos cooperati\'(/$- para
a cQrreCla solu{:ao dos /lDSSOS problemas.
Devf'lIlos p[tI1/ificar em cOnjl/nto, pr)iS
ess(( t a flO.rS(l capacidade de desenvoi1,il7le1110 alol';(lIllo cia lla:rSlI econamia
que estal/JOs a criar -- 8ublil:lh u aquele

SECTOR LEITElRO

a

c:ctores eSlatais.

campo

eSI11tflis

U1 adore !.

nao

arias crop-re

para depois afirmar que 0
cooperativo nao deve cres

peI'llJir;za<;iio do
m(}villlento

da

deixou ori.enta�oes its
"c l ula do Pa rti do e dos

unidades

al

fas da decada, pOr isso sent

Machung o

da� realidades

lalais,

movimenlo

cstruturas da
Consel h os de Produ�o para a i n te n lu
cac;ao de te trabalhc junto dos �raba

quelas

e

eer isolado dos

meta. pelos trabalhadores, pois nao sa
a

e colocadas

utdades qU e

falta de artlclIia.;ao entre
sa!!

que nao erute dinamismo da estrulura
palitica da empresa oa n1obilizaci'io dos

nistro

relat6rios

irao comprome
ter Q cumprimento do plano, no CA lL •
na U PBL quanta a produ<;aO do arroz
Moirio Machungo falando neste e n 
contro di ,c que em alguus ca 0 , �udo
o que se tern verificado 6 0 frulo da

particular incidcncia n
SectOr do
caju. A MOClT A, lem faJta de materia
-prima, tendo 0 re po n s;ivel pela fabrica
feilo chegar aO Ministro M achungo que
csla situa<;aQ se verifiea porque na pro
V incia a produr,:ao da ca tanha no cor
rCl1te ano foi bai.:<a. POr isso preve-se
que a f,lbrica encerre as s uas portas por
a lg u m tempo.
Ainda naquela fabrica constalou- e

Irabalhadores, falta de conhecimento

difi

gumas

0

com

drvulgado.. Face

Mario Machungo

Ministro

-

palavras de ordem do Ministro da Educa�ao e Cultura durante a visita

do Centro. partieularment e na sua
apresentacao e grau de or g an i za
Cao ...
« Fora m tracadas .p elo P r esi den� e
Samora Machel algumas orientacoes,
em particular no que diz res peit o a

A O F ENSIVA C ON TI N U A

Superficie.

Indispensavel articular produ�ao cooperativa e estatal
para resolver os nossos problemas

�

tram patentes, achamos que com 0
que temos e com a sit u ac;: ao prevs
lecente - que nao e de longe a mais
i ndi cada - podemos e devemos fa·
zer muito ma i s e melhora r 0 nlvel

"Ha probl emas graves de t ran s
porte ferroviario e fluvi al para 0 es
co a mento destes produtos. Estas di
ficul dades resultam de si tua«oe s ja
verificadas -pel a primeira
bri g ada
ohefiada por SU a E xcelenc i a 0 Mi·
n istr o dos Porlos e Transportes de

AGRICULTURA EM

FAZ
DO C T 10 "25 DE MIAI'O"
UM MODELO DE TRA.NSFORMACOE.S

das graves anomalias. particularmen
te n o que respe i ta ao nivel de hi gi e 
ne e sanl t ario. que e bast an te pre
cario, ma a pr esent a c;: ao dos alunos.
deficiente utilizayao das instalat;:oes
e respectivos bens. e aus sn cia de
uma correcta articulacao entre os
responsaveis e os ·alunos.
«Apesar de os esforc;:os que fo
ram dese nvo l vi do s e que se encon

nos distritos que nao sao correcta
mente uti lizada s . Exempl o: pr of es so
r es e alunos. por ausencia de coor·
dena <; ao.
«Este e 0 relato ri o que t in hamos
para aprese nt a r. Podemos dizer que
ha situac;:oes que aind a pre cis avam
de cer t o a pr ofun d am ento. Quer d i 
zer, nao visi ui mo s lodos Os secto
r es , mas apenas alguns sectores,
em p a r ti c ular a nivel da eidade.

No sector familiar

Durante

BEIRA, 5 ( Deleg a9Qo ) -"A Ofen
siva tem de entrar profund a mente no
sector de educar;ao e c ul tu ra. Sobre
tudo nos centros de formac;: ao dOs
professores , a todos os niv eis , na
tran sform a cao das mentalidades dos
alunos e na sua co rr ect a estrutura
«aO e enqua dra mento » - salientou
o M inist r o da Edue ac ao e Cu ltura ,
GraC;:8 Machel, no d eco r rer de uma
reuni§o que teve na manila de on
tem com OS trabalhadores do Cen
tro Educa ci onal 25 de Mai o da ci
dade da Befra, no qua dro do actual
bala n90 da Ofensi va Politica e Or
gan izacional .
Anteriormente. � ref er i d a institul
c;:�o havia si do alvo de uma visita do
Presidente Sa mo ra Machel, efectua
da ha cer ca de uma se man a e meia,
no decurso da qual foram detecta

do

PEC/81. No sector de scucar ha
p robl emas graves d e aprovisiona
mento pa ra 0 equipament o fabril e
tr anspo rt e. Nas a Qu ca,r eiras 0 sec'
to r mais f r aco e 0 agronomico. Quer
dizer, vamos cumprir 0 P lano de 81
mas 0 fut uro nao esta garanti d o nas
a«ucareiras.

do nosso poder .

«0 comercio pr i va do nao parti
cipa nem tern trad/cao nesta p rovi n 
cia, nos di stritos Que vi si lamos. fla
come.rcializaera
pe rlodo colonial, esta provincia nao
produzia multo em termos de p ro
du tos al l mentares.

as conhece m nao participaram
na sua e l abora cao . Os d i st ritos. nem
todos Him 0 seu Plano Distrital. To
d os OS que v i si ta mos nao tinham.
"H a p ot en cia J id ades humana s

p eet i vas de cumprir ou mes mo ul
tra pass ar as meta s estabelecidas no

pro d u�ao naquela provincia.
o Inspector de Estado afirmou M Dca·
siao auea milioria das orienta�oes deixadas
o an D passado pelo Ministro da Ju sti� a,
aquando do desencadeamento da Ofens iva
Po lfti ca e Organizacional f o r am cumpridas.

cultura.
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