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e Descentrolizodovendo de imBressos

(Para os eleilos desta operaqao os
documentos de prova do pagamento
do Imposto de ReconstrugSo Nacional e caderneta militar (para os abrangidos) n6o sao condicionantcs da
emissao do CarlEo de Trabalho", esclafeceu onlem um porla-voz do
Comando
Central Operativo da <Ope.
'ProducSo>.
rac6o

A mediciafoi tomada em coniunto
com a Secretariade Estado do Trabalho, que faz parte dc] refe:ido
Comando, em viriude das diticuldades que muitos trabalh3doresestao
a enfrentar na obt€nQaodeste documento comprovalivo de utilidade sos"ll da activkta.d+-gr*n'ea.e*+ie+.lemna cidade.
Esta medida agora anunciada tem
em vista evitar que a "OperaqSoProdug3.o", que 6 um processo essencialmentepoiitico,se torne uma acQao
burocretica, particularmenieexigenle
em docurnentageo,que um grande
nimero de trabalhadoresnao consegue reunit nesle momento.
O porta-voz do Comando Central
Operativo irisou gue a medida nao
p6e de modo nenhumem causa a Lei
do lmposto de ReconstruqeoNacional
que cria o Cartao de Trabalho,Subli| , ou que a obrigagSo que iodo o
cidaddo tem de pagar os respectivos
imp_ostos6 uma exigdncia diferento

dr que agora tem de ser feita nesta
operaQao.A exig6nciaprioritdrianest e m o m e n t o6 a d e e v i t a rq u e i n d i v l duos improdutivoscontinuem a parasitar nas c:dades, tendo no entanto,
condiqdesde produgAono campo.
A .medidaagora tomada altera assim alguns aspectos da noticia por
nos ontem divulgada,em que cit6vamos tontes da Secretariade Estado
do Trabalho.
Tamb6m para tacilitar a obtenQao
de cart6es de trabalho aos cidadeos
que exergam uma aclividade socialrflente 0til A vida da cidade. a Secretaria de Estado do Trabalho tem jd
desde he alguns dias, v6rios postos
".a-i+ng:ionar .Leat .,adrninislra$"des. dos
distritos urbanos da cidacie de hlaDuto.
Tendo em vista o mesmo objectivo
e para evilar que os trabalhadores
lenham de perder longas horas na
bicha toi descentralizada
a venda dos
impressos necessiirios h elaboragho
do Carteo de Trabalho,
Assim, a partir de ontem algumas
livrarias da capital do pais comeQaram tsmb6m a vender aquelesimpressos, anteriormenteapenas existentes
na lmprensa Nacional. A partir do
hojo estii previsto que novos estabelecimentosponham aqueles documentos e disposig6o dos cidadaos que
precisem de os adquirir,

