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Desempregodosofluem
o,os Grupos Dinornizqdores

Um maior <rafluxonde desempregadose improdutivos está a verificar-se
nas sedes dos Grupos Dlnamlzadoresonde os mesmos procedemà sua inscrição voluntária para abandonarema cidade a fim de sereÍn integradosem
tarefas produtivas- soube ontem a nossa Reportagem,junto de aiguns elementos das estruturaspo,íticasdos bairros da capital.
De âcordo corn o que conseguimosapurar junto dos secretáriosdos Grupos Dinamizadoreso
alguns problemasque pel6 sua naturezasão complicados
e de difícil solução, serão encaminhadosao Comando Operativode cada zona
urbana para seu solucionamento.
As mesmas Íontes revelaramque vários casos como de viúvas que têm
um subsídioda entidadeempregadoraonde estevea trabalharCImarido,deÍicien.
tes Íísicos, e doentes, são algumas das situações que constatementeaparecem na execução do trabalho ê que serão obiecto de estudo peÍo respectivo
Comando Operativo.
Outro pormenora ser matéríade estudo, refacíona-secom senhoras.oujos
maridos se encontram no exterior, principaimentemineiros.e a situação dos
veÍhos que neste momento são sustentadospelos fíihos.
(pessoassem ocupação oÍicial), também se têm apreOs <tbiscateiros>
sentado nos Grupos Dinamizadoresa pedirem a legallzaçãoda sua sÍtuaçâo
como traba'haoores.
No Bairro da COOP, a estrutura local tomou a iniciativa de lazer um
que Íoram
levantamentotendo descobertovários improdutivose desempregados
imediatamenteregistados.
Em conv€rsa com Carmona Bila" Secretáriodo Grupo Dinamizadordeste
Bairro, fomos informados que várias sessões de escÌarecimentoàs pessoas,
sobre a importânciadesta operação,Íoram realizadasmas que estas nunca se
prontiÍicarama inscreverem-se
voluntariamente,
razão pela qual a estruturado
Bairro tomou aquela Iniciatlva.
No Mlnkadjuíne,a nossa Reportagemsoube que tal como acontece nos
outros bairros. a situação está a decorrer de uma Íorma satisfatória,apesar da
falta de difinição de algumas situações.
CURANDEIROSRECLAMAMCâRTÃO DE TRABALHO
Outra questão cotocada pelos nossos interlocutores,relaclona-secom 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-Adjuntodo Grupo Dinamizador de Mavalane afirmou que os curandeiros estão na mesÍna situação dos improdutivos,
daí a necessidadede os mesmos se inscreverempara abandonarema cidade
se não tiverem outra ocupaçãoválida.

