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Trabalhadores dos mais diversos sectores de actividade que haviam aban-
donado os seus postos de trabalho em empresas ou serviços públicos estão
agora a têntar ser readmit idos, como Íorma de obterem Cartão de Trabalho
gue lhes permita poder permanecer nas cidades. Um porta-voz do Gomando
Central Operativo da <Operação Produção> falando à nossa Reportagem adver-
t iu.quer as empresas ou serviços, quer os cidadãos que pratiquem esta i le-
gal idade que f icarão sujeitos às penalidades previstas pela Lei.

Em numerosos sectores de actividade que vão da Educação e saúde, à
Indústr. ia e Agricultura, várias empresas e serviços têm reqistado a comparênôía
de muitos trabalhadores que, há meses e em algrrns casos, mesmo hà a:guns
anos. abandonaram os seus postos de trabalho.

-.segundo pudemos apurar na capital do país, part icularmente em escoias
e of icinas de mecânieao,bem como noutras, esses indivÍduos üêm agora apre-
sentar uma série de motivos com os quais pretendem just i f icar o seu ãbandono.

Em alguns casos de que t ivemos conhecimento, certos indivíduo5 argu-
mentam que não abandonaram o. serviço, mas gue apenas se (ausentarâmD.
Veriflca-se porém que de entre estes, existem indivÍduos que. entretanto se
dedicaram a outras actividades.

Gonhecem-se professores que se dedicam agora à actividade de traduto-
res, sendo pagos em divisas por certos organismos estrangeiros; mecânicos
que montaram as suas próprias of icinas privada5 nas respectivas residéncias,
possuindo Íerramentas e sobressalentes que há muito não âxistem no mercado;
exístem ainda outros casos envolvidos em actividades menos lícitas.

O porta-voz do Comando Central Operativo, comentou que se os servlços
e empresas puderam funcionar durante o tempo em que esses indivíduos abando-
naram os seus postos de trabalho, é porque eles não são indispensáveis nes-
ses postos de trabalho.

Assim, acrescentou, o gue faremos é colocáJos êm locais onde os seus
conhecimentos possam ser mais úteis à sociedade.

Em algumas destas siÌuações, 'segundo aourou a nossa Reportagem
iunto de vários Grupos Dinamizadores" estã6 localizados importantes circuitos
de candonga.


