"N0tícigsn'

escferec€os
i'Ju{+le,

ssbre

*nffipersçõ@
FU

fi

'ìú

Í0

Ë#reguçco

A eota secçáo especiÍicamentedestinads a eaclareoer oe nossoÍr
loitoresrobre questõscrelacionaclas
coÍn a nOperaçãoFroduçaopÍoram
dirigidao algumas cafles às quais pãsçamosa reeponder.Nestrs rc+
postâs não indivldualizamos08 câsos. aproveitandolr Informaçõesquo
pre$tamosàs pessoasgue nos contactarampaíar eventualrncnte,
esclarêcêr outtis coÍrì dúvidas s€mclhântes,mas que ainda não nos puderam colocar rs suas dúvidas.
* (Siturção de cidadãos rposênt0dosI que loram luncionár'los
da inetituiçtËs iá oxlinlas, como ó o caso, por exemplo, ds câmarat
municipaitl, Esïas pêi$ocs dcvcrão dbtoÍ os rcrpectivos crriõos da
trrbâlho nri inetiluiçÕcsque lhcr pagam rs rçformrs, ou âpoÍrser
trçõcs.
* ttPor{rolocom l8.rnog ou mlls quc osludem à noitç, ma$ que
não trabrlhrm durlnto o dir.u.'As"pcrrais neslas condiçõeaênconlram-sG nr situação de descmprcgados,pols gão pcssoat que, Gm princl
pio, têm já a obtigrção de preslnr o seu conlribulo à cociedade.mts
não o íezem. Eriglem no entanlo alguns c|sos muilo exBepcionais,
peÍtlcufaÍmentedc mulheres que, eyenlunlmenle,podcrão rcr considerador e analisâdospclos Grupos Olnamizadores
de Bairro ou a parllr
de lmanhã pelos postoe dc verlficação,onde as siluaÇôessarão vislas
com dctrlhc. Seia como lor, obiectivemcnte,eão pessoas desempregrdât ê quê ra. dcram in*crowr como tal nob respectivosGrupos Dinamiradolcs;
:
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seruiços com rpnolr
domósticos.
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de 18 ãnos quê não possuam carlão de trabrlhol. N€stas condiçôes
de, menoridrdepera sa poder tor cartão da trrbslho ó ncceesárioque
e
ol pais ou os seus tulorês pâs.scmum termo de íêspongabilizrção
dtclarem gue o ÍÌÌeror não têm oulro sustênto que o seu próprio lrabalho. Apenasnestascondiçõesse poderápâssâí um cartão de trabalho;
* cÂlunos euioÊ pâis tiveÍam de abandonaras cidades onde se
encontráma esludarn.0 tvïinistéÍiodâ Educação,gatantiu gse em rF
fação a todos eles do engino Primárioe Sccundárioaté à 9.€ classc e
quc se encontremem situação legal será passrda uma guia de lrânt
ferênciapara os locrls onds Íorem. Em relação âos dos cursos médios
c tuperior que ttfibém se eneontrcm êrn siturção legal cerão criadrs
condições paÍÊ a sua enlÍâda em cêntros inlernalos existênles nãs
ároas onde 8e ênconlrcm a estudrr.
* tEstudsnlê$ qus não tôú dircito a cartão de estudantcD:Todos
o$ que de acordo com o ReEulam€nüo
de Avrllnção em vigor são con.
ddaradoe sem diroilo a lrequênci!: todos os que não ca mrlricufarrm;
todos os .quo foram expulsoedr esçola; todos os alunos dos cursos
noclurnos,excêpto os què emborl trcquentandoeste curso são alunos
do diumo.

