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Csrt6es de Trobqlho
devem ser ernitidos
dentro do proz;o

A Secrelaria cie Estado do Trabalho
deve garantir a emissiq de rodcls os
pedidos de cartae de trabalho. assirn
como a aclual izagio dos j i  exislentes,
num espaQo de 15 dias. a f im de ga-
rantir  o 6xi lo da segunda fase do
processo da evacuagio de improduti-
vos da cidade para as zonas de pro,
dugao.

Esta or ientaQso for  dada na reuniSo
do Comando Ceni ra l  Operat ivo.  e fec-
tuada ontem.  terga- fe i ra ,  sob 3 or ien-
taQao do Min is t ro  do In ter ior .  Tenenie-
-Genera l  Armando Guebuza.

De acordo com unl porla-voz daqrre-
le  comando,  para o  cumpr imento cot -
rec io  daquela  d i rect r iz .  as  respect ivas
estruturas empregadoras dever6o en-
viar urgentemente d Secretaria de Es-
tado do Trabalho por cldades. as l is-
tas actual izadas de seus trabaihacio-
res,  com copis  para o  Min is ter io  do
Interior.

Para a execugao cabal do proc€s-
so de emissAo e renovacdo dos car-
t6es de trabalho, a mesma reunlSo re-

se.gp!,ffi.-{". 5llq"q

oa operagao. com
adequadas para a

a
<ielcbntratTracaj a

tos" oarantindo, n9
hajam desvios.

criagSo 6s po_*
entantoq que qao

Ainda neste Ambi to .  os  Grupos Di -
narnizadores dos bairros devem-se
pronunc iar  sobre os produt ivos que
nao possuem ent idades empr  €Qadr t .
ras ,  des ignadamenie ar tesdos.  peqi le-
nos comerciantes e outros. sc o ira-
balho desenvolvido For eles e. ut i  .
para o bairro ou ir  sociedade em gc-
ral,  sendo as respectivas t1313r errvia-
das ao Comando Prov inc iar  Operat ivc
da zona.

De acordo com a ffiBSnrs tonte. o
Comando Central Operativo. decidiu
cr iar  uma subcomissdo para anAl ise
detalhada das condig6es rrecessdrias
para o  enquadramento dos improdut i -
vos, cujas orientag6es serdo em breve
anunc iadas.

A terminar, o €t ' lcoi l tro gardnte que
todas as s i tuagoes especrs is  e  andlogas,
ta is  como esposa empiegaJa e ma-

r ido desempregado,  estSo a ser  estu-
dadas e as respectivas soiuq6es serdo
anunc ladas opcf iunameir ;s .

rNscRtg6Es

Quinhentos e cinco Dessoas Inscre-
ve.ram-se desde o passado Cia jS, em
15 ba i r , ros  da capi ta l ,  para o  abandorro
volunidris da cidade de fuiaputo. com
dest ins  a  c incs prov incr :s  do Pafs ,
disse ontem. terga-feira unir fonte da
DirecAdo dos Bairro5 Conrunais.

O valor-recorde foi obtido pelo Bair-
ro das Mahotas. com 237 rnscriqOes,
e o  menor  ind ice,  peros agregados
populac ionais  de Maxaquene <Cr e
Nsaleneo com uma candidatura, res-
pectivamenie.

Contudo. estes n0meros excluem c
Bairro de Mavalane. cuja l ista foi on-
tem divulgada pels nosso 6195o cje
lnformag6o.

De acordo com a fonte dos Balrros
Comunais, os registos
gados, excedent6rios

de desenrp; 'e-
e improduiivos
se prestam a

Executivo da- Cidade
r gc  y { J  v r v r r .

de Maputo.

. Cento e quarenta e trds voluntdrros
Inscreveram-se na Polana-Canigo, S/,
em Minkadju ine,  16.  no Trevo.  15.  em
lnhagoia  <{A)o 11,  na Polana-CaniEc
r<Bl  e  10,  ns X ipamanine,

A par t i r  dos va iores a t ing idcs pe lo
Bairro Central {rA>" com orio registos,
cs indices de inscrigoe5 ccnleQam a
decrescer. O Bai,rro Zimpcto, apurou
quat ro  vo lunt i r i6s  e  l r rhangoia  <rB>.
tr€s, seguido por Central <Blr,  Jardim
: Unidade Sete, com, respectiamente,
dois registos.

Para destino" os incri tos escolhe-
ram as Provincias de Maputc. Gaza,
lnhambane.  Nampura e Zamb6zia ,  zo-
nas de origem da lnaioria dos voluntd-
i'los.

Uma percentage:n 6 ccnsti tulda por
Cesempregados na iura is  da capi ta l ,  e
gstes a inda n6o de l in i ram os loca is
rara onde desejam t rabalhar  e  f ixar'esidOncia.
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