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Um maior <rafluxon de desempregados e improdutivos está a verificar-se

nas sedes dos Grupos Dlnamlzadores onde os mesmos procedem à sua inscri-
ção voluntária para abandonarem a cidade a f im de sereÍn integrados em
tarefas produtivas - soube ontem a nossa Reportagem, junto de aiguns ele-
mentos das estruturas po,ít icas dos bairros da capital.

De âcordo corn o que conseguimos apurar junto dos secretários dos Gru-
pos Dinamizadoreso alguns problemas que pel6 sua natureza são complicados
e de dif íci l  solução, serão encaminhados ao Comando Operativo de cada zona
urbana para seu solucionamento.

As mesmas Íontes revelaram que vários casos como de viúvas que têm
um subsídio da entidade empregadora onde esteve a trabalhar CI marido, deÍicien.
tes Íísicos, e doentes, são algumas das situações que constatemente apare-
cem na execução do trabalho ê que serão obiecto de estudo peÍo respectivo
Comando Operativo.

Outro pormenor a ser matéría de estudo, refacíona-se com senhoras. oujos
maridos se encontram no exterior, principaimente mineiros. e a situação dos
veÍhos que neste momento são sustentados pelos fí ihos.

Os <tbiscateiros> (pessoas sem ocupação oÍicial),  também se têm apre-
sentado nos Grupos Dinamizadores a pedirem a legal lzação da sua sÍtuaçâo
como t raba 'haoores.

No Bairro da COOP, a estrutura local tomou a iniciat iva de lazer um
levantamento tendo descoberto vários improdutivos e desempregados que Íoram
imediatamente registados.

Em conv€rsa com Carmona Bila" Secretário do Grupo Dinamizador deste
Bairro, fomos informados que várias sessões de escÌarecimento às pessoas,
sobre a importância desta operação, Íoram real izadas mas que estas nunca se
pronti Í icaram a inscreverem-se voluntariamente, razão pela qual a estrutura do
Bairro tomou aquela Iniciat lva.

No Mlnkadjuíne, a nossa Reportagem soube que tal como acontece nos
outros bairros. a situação está a decorrer de uma Íorma satisfatória, apesar da
falta de dif inição de algumas situações.

CURANDEIROS RECLAMAM CâRTÃO DE TRABALHO

Outra questão cotocada pelos nossos interlocutores, relaclona-se com a
posição que a maioria dos curandeiros em diversos bairros estão a colocar,
exigindo das estruturas do Balrro a emissão do Catão 6" 1p6!alho.

Sobre este aspecto o Secretário-Adjunto do Grupo Dinamizador de Mava-
lane afirmou que os curandeiros estão na mesÍna situação dos improdutivos,
daí a necessidade de os mesmos se inscreverem para abandonarem a cidade
se não t iverem outra ocupação vál ida.
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