
Evaeuagdo de inpnodutivos: ,,'
Maputo

a r !oom a m6quina em movimento
Termina na pr6'xima segundateira, dia 4, a

inscrigio votuntdria de improdutivos a serem evasua-
dos para o campo. Esta fase, primeira das tr6s em que
o processo se s,ubdivide, tem-se vindo a caracterizar,
em lltaputo, por uma grandg aflu€nci,a dos visados,
nos bainos. Ainda em Maputo, assinala-se a criagio
dos comandos operativos a nivsl provincial e da ci-
dade.

Ds longe, o maior nunrero le
desempregados que se tem vindo
a inscrever regista-se rros bairros
suburbanos. Destes ainda, larga
percentagem e preenchida por im-
produt ivos or ig inar ios da provfncia
ds Gaza e Inhambane, para onle
manifestaram vontade de regres-
sar.  No segundo dia da5 inscr iq6es,
Orlando Semendiane, que chef iava
uma br igada de inscr ig6es no bair-
ro Co Hulene, assinalava a existdn-
cia de tr inta e seis voluntar ios.

n A  r r i a i o r  a f l u e n c i a >  a f i r m o u

"regista-se b noi te,  a l tura em quc
o5 br igadas circulam nas celulas
para descentral izagio do processo>.
Orlando Semendiane, numa expe-
r idncia que al ias v i r famos o saber
comum a outros bairros ressalvou
a exist6ncia de (catorze inscr i tos
nr tu ra is  daqu i ,  que a f i rmaram
querer emprego>.

Ns bairro de Bagamoyo, as bri-
gadas trabalham f ixas nas celulas
e sem interrupqSs desde as 2.30 as
22.00 horas.  conforme ncr;  infor-
mou Valente Munguambe, que
chefiava a inscrig5o num desses
postos. <Optiimos por fazer um
controlo total> af i rmou, esclarecen-
do que, assim ntodos os moradores
t6m de vir comprovar a composiqAo
do seu a.qregado familiar e a ocu-
pagSo de cada um dos m.embros
desse agregadoo. Ate terga-feira.
dia 21. em dois destes postos a. .s i -
nalava-se a inscriqSo de quinze
voluntarios.

Entretanto,  e dadas as confus6es
que se esbogavam em relagSo aos
cart6es de trabalho, a Secretar ia de
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Estado do Trabalho informava. na
semana passada, que apenas se rc-
conhecem dois,  sendo um o chama-
do cartSo geral ,  para os t rabalha-
dores das fdbr icas e cmpreslrs.  c
outro especff ico,  dest inado aos tra-
baihadores do Aparelho de Estado,
cuja emissSo compete aos Ministe-
r ios ou Secretar ias de Estado. Por
outro lado, ver i f icava-se que gran-
de par te  das  empresa5 cont inua-
va pq:sivas em relaqSo a actuai i -
zagSo dos cart6es dos sc 'us t raba-
lhadores,  val idos por dois anos e
renovdveis internamente de tres
em tr6s meses.

A situaqdo, conforme se afirmou,
Icvava a que os interessados se di-
rigissem pessoalmente d Direcgdo
do Trabalho da Cidade contra o
que se encontra estabelecido por
le i .

Enquanto isso, assinalava-se ulna
af luGncia massiva i  Imprensa Na-
cional  por parts de trabalhadores

em regime l ivre e de empregaCos
domest icos.  Ate ao dia 27, regista-
va-se  a  venda,  naque le  ioca l ,  de
mais  de  se ten ta  mi l  car t6es  de

trabalho, parte dos quais a orga-
nisn:os da fungSo priblica.

Correspondeirdo a esta evolug5o,

cr iou-se ja,  no decorrer da semana
passada, s Conrando Operat ivo da

Cidade; a nfvel  da provfncia,  fo i

igualmente cr iado, na passada se-
gunda-feira,  d ia 27, o Comando

Operat ivo Provincial .

F.u.
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Balrro de Ragamol 'o:  "optS.nros por um (( |n l ro lo {ota l , ,  \ 'a lenle Munguambe, respon-
sirvel dc rruarleir:io


