
Cqrt6es dcls empresos
nco servem psrs
identiflcsqdo publics

- tssclsrece porto*Yoz do Comqndo
Operotivo Centrql nj Ufuft5

Os cartdes de trabalho emiiidos
pelas etnpresas ou entidades empre-
gaEoras nio servem como ideniifaca'
qaCI pobrica dos seus Portadores.
Perante os agentes da auloriqade s6
os cart6es emttiqos pela tiecrelaria Ge
Hstado do Trabarho, sao v6lidos, disse
um porta-voz do Comando OPeratiuo
cenlral.

O porta-voz do Comando OPera'
t ivo  Cent ra l  re l lova,  igua lmente '  o
apelo  fe i to  As empresas e ent idades
empregadoras,  no sent ido de as d l -
recg6es respect ivas se responsabl l l -
zarem pela  emiss io  ou reguiar iza-
qio dos cart6es dos seus trabal l ta-
dores.

A emiss6o ou regularizaqAo sao
da responsabil icjade das empresas ou
entidades empregadoras e devem ser
feitos dentro do Prazo f r isou o
porta-voz.

D-e acordo com a fonte, as direc-
g6es de empresas e sectore$ de tute-
ta s&o os responsdveis pelo envi-o i t
Secretaria de Estado e Direca6es Pro-
vinicais e Distr i tais de l istas actual i-
zadas dos seus trabalhadores, ccm
copta para o  Min is tdr io  0o In ter ior '

Por forma a responder ao Proces'
so de emisslo e renovaqio de Car-
toes de Trabalho, a Secretaria cle
Esiado do Trabalho deve16 encetar
todas as di i iEdncias conducentes ir
oescentral izaqdo da operaqio, cf ian-
do postos e garafi t indo, no entanto.
que n6o haia desvtos-

Os Grupos Dinamizadores interv6m'
neste campo, com o levantamento e
a sua oPini6o sobre os Produlivos
que nio est6o vinculados a qu.alquer
entidade empregadora, nomeadamen-
t€, artes5os, pequenos cornerciantes
e outros que desenvolvem um traba-
lho socialmente titil, remeten'do as
respectivas listas ao Comando Pro-
vincial OPerativo da zona.

Por outro lado, Gomando Central
Operativo, vai cr iar uma subcomissao
encarregue da an6lise das condig6es
necessdrias Para o enquadramento
dos improdutivos. As orientagOes se-
16o brevemente divulgadas,

INSCRIQOES
NO MALHANGALENE aB'r

Resultante da mobil izaqAo da €stru'
tura p,ol i t ica do Bairro Malhangalene

*  B ' ,  1  0  desempregados inscreveram-
-se at6  a  manhi  de ontem,  quar ta-
- fe i ra ,  na sede do GruPo Dinamiza '
dor  daquele  agregado populac ional '
ccnf  i rmou uma fonte do Conselho
Execut ivo,  no loca l .

Na manhd de domingo Passado,
Domingos Mutarnbe, Secreteir io do
Gruoo Dinamizador  do Bai r ro  Malhan-
ga lene <$ ' ,  €Xol tara os res identes h
mobi l izac6o de desemPregados,  im-
produtivos e excedentdrios, como res-
posta 6s directr izes traQadas pela Di-
recgdo mdxima do nosso Pais, aPro-
vadas aquando do 4.o Congresso do
Part ido Frel imo.

Embora o nrimero dos inscri tos
ndo corresponda. ao quanti tat ivo dos
desempregados que, inicialmente, -se
apresentaiam Para registo, 6, Po16m,
indicativo de que as populaq6es da'
quele bairro, assumem o PaPel mobi '
l izador que lhes foi conferido.

Alguns desempregados acoreram
A sede do GruPo Dinamizador Para
colher dados e expor as suas d0vi-
das relat ivamente ao processo de eva'
cuagdo,'  no entanto, ndo fornecerarn
os respectivos nomes e n6o preen-
cheram as fichas.

HA casos de voluntdrios ao aban-
dono da capital que, se bem que
n6o sejam' trabalhadores inscri tos
numa empresa, servigo ou entidade
empregadora, colaboram com os mes-
mos, mas n6o t6m Cartio de Traba-
lho, disse a fonte. De acordq com o
informador, casos deste tipo s6e re-
metidos is estruturas superiores.

Na lista comPilada Pela estrutura
polft ica do Baiiro Malhangalene '8",
os 10 inscritos escolheram para seu
destino trds provfncias, nomeadamen-
te Maputo. Gaza e Zambdzia-

Na global idade, os abrangidos ale'
gam falta de meios de transporte
para regresso ds respectivas zonas
be origem, preocupag6o que o GruPo
Dinamizador daquele bairro vai enca-
minhar para os 6rg6os competentes'

Em geral,  os desemPregados que
jd forneceram os nomes manitestaram
prontid6o em regressar ds respecti-
vas zonas de proveniencia e part ici '
par de forma mais activa na erradi-
daq6o da fome, Precisou a fonte.

Notícias, Maputo, 23 de Junho de 1983


