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A eota secçáo especiÍicamente destinads a eaclareoer oe nossoÍr

loitores robre questõsc relacionaclas coÍn a nOperação Froduçaop Íoram
dirigidao algumas cafles às quais pãsçamos a reeponder. Nestrs rc+
postâs não indivldualizamos 08 câsos. aproveitando lr Informações quo
pre$tamos às pessoas gue nos contactaram paíar eventualrncnte, escla-
rêcêr outtis coÍrì dúvidas s€mclhântes, mas que ainda não nos pude-
ram colocar rs suas dúvidas.

* (Siturção de cidadãos rposênt0dos I 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 inetiluiçÕcs que lhcr pagam rs rçformrs, ou âpoÍrser
trçõcs.

* ttPor{rolo com l8.rnog ou mlls quc osludem à noitç, ma$ que
não trabrlhrm durlnto o dir.u.'As"pcrrais neslas condiçõea ênconlram-
-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,
peÍtlcufaÍmente dc mulheres que, eyenlunlmenle, podcrão rcr conside-
rador e analisâdos pclos Grupos Olnamizadores de Bairro ou a parllr
de lmanhã pelos postoe dc verlficação, onde as siluaÇôes sarão vislas
com dctrlhc. Seia como lor, obiectivemcnte, eão pessoas desempre-
grdât ê quê ra. dcram in*crowr como tal nob respectivos Grupos Dina-
miradolcs; :

* (Ëmpregados domósticos. ou dc oúttoç seruiços com rpnolr
de 18 ãnos quê não possuam carlão de trabrlhol. N€stas condiçôes
de, menoridrde pera sa poder tor cartão da trrbslho ó ncceesário que
ol pais ou os seus tulorês pâs.scm um termo de íêspongabilizrção e
dtclarem gue o ÍÌÌeror não têm oulro sustênto que o seu próprio lra-
balho. Apenas nestas condições se poderá pâssâí um cartão de trabalho;

* cÂlunos euioÊ pâis tiveÍam de abandonar as cidades onde se
encontrám a esludarn. 0 tvïinistéÍio dâ Educação, gatantiu gse em rF
fação a todos eles do engino Primário e Sccundário até à 9.€ classc e
quc se encontrem em situação legal será passrda uma guia de lrânt
ferência para 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 expulsoe dr esçola; todos os alunos dos cursos
noclurnos, excêpto os què emborl trcquentando este curso são alunos
do diumo.


