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A Secretaria de Estado ds Trabalho
reitera: todos os trabarhadores cevem
possuir o ser portadores do Gartiio
oe Iralratho oficrarnrente aproyadc, em
diversas Poriarias e lJespachos go-
vernamentais.

Uma nota informativa daque,2 Se-
cretaria de Estado lembra que a pos-
se o o uso do Gartdo de Traba,ho 6
neste momento de especial import6n-
cia, dado que o rTlesrTts 6 um dos do-
cumentos fundamentais de identi f ica-
96o dos cidaddos, no processo de
:vacuag6o das cidades de pessoas
desempregadas. Por isso sdo relem-
bradas algumas normas e instrugOes.

Para que o Cartds de Trabalhf te-
nha val idade o mesmo deverd estar
dentro dos prazos e possuir os aver-
bamentos exigidos. Esta 0lt ima nor-
ma passa a vigorar tambem para o
CartSo de Trabatho do Apareiho de
Estado.

Por outro lado, no sentldo de ss
garantlr que todos os trabalhadores
tenham aquele importante documento
identificativo recorda-se que cabe aos

Directores e Chefes das Sec96es do
Pessoai  a  respc insabi l idade de ze lar
pe la  ap l icagao da norma.

A proposito destes assuntos, a Se-
cretaria de Estado do Trab:r iho rea-
l izou uma reunido com todos os orga-
n ismos cent ra ls  ds Apare lh6 de Esta-
do. (os quais por sua vez serao por-
ta-vozes junto dos respectivos servi-
gos e empresas), para expl icagic de
todos os aspectos relacionados ccm
as orientag6es sobre o Cart5o de Tra-
balho. Em casos de d0vidas. es Di-
rec96es Provinciais do Trabalho e os
Grupos Dinamizadores dos bairros lro-
dem tamb6m, por sua vez prestar os
esc larec imentos necessdr ios .

Os Directores e Chefes das Sec96es
de Pessoal dos diversos servigos e '
e m p r e s a s  r e c e b e r a m  t a m b 6 m  u m a
outra  tare fa :  comunicar  i  Po l fc ia  po-
pular de Mogambique e A Di:.ecgdo
do Trabalho, a relag6q dos indrvrcjuos
que deixaram de trabalhar. nas res-
pectivas empresas e servigos. sern
que entretanto tenham feito a clevo-
lug6o do seu CartSo de Trabaihor tal
como est6 determinado.

Notícias, Maputo, 20 de Junho de 1983


