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A menos de 24 horas do termo do trâta-se da resposta à franqueza e
período de 15 dias, estabelecidopela idoneidade patenteada pelos cidadâos
Directiva MinÍsterial Fâra a inscrição registados.
de desempregadose improdutivosem
Apercebendo-sed3 dimensão polÍth
geral que voluntariamentequeiram re- ca, económica e social do processo,
gressar às resrpectivaszonas de orl- os Grupos Dinamizadores e Gélulas
gem ou se prestem a fixar-se nourtos dos Bairros souberam canalizar queslocais. os abrangidos têm hoje a últl- tões prementescolocadas pelos volun.
ma oportunidade de se dirlglrem à!
tários, o que conÍere àqueles órgãos
sedes dos Grupos Dinamizadoresou de Poder, uma posição-chave na
Céfulas dos BaÍrros onde serão re. <Operação Produçãot.
gistados.
Os membros das estruturaspolÍtlcas
A primelra Íase da <Operação Prô. dos locais de residência,exercem oom
duçãoDtermina hoje. à zero hora.
clareza as suas Íunções, num esÍorArrancou no passado dia 20 de ço em que participam representântes
Junho, com a inscrição dos abrangi- das FDS's. ODM's e serviços vários,
dos que queiram abandonar volunta- chamados para darem o seu apoio
riamenteas cidades do País.
necessário ao sucesso da operação.
Desempregados,excedentárÍose lm.
Na segunda fase da <Opeiação Prs.
produtivos apresentararn-seâ6 longo dução>, que amanhã arranca em todo
dos últimos dias nas sedes das estru- e espaÇonacional-será exigida a resturas políticas dos locais de resfdên. . ponsabilizaÇão
a todo o cidadão eue,
cia para serem integradosem multifor- sabendo que está abrangido, não se
mes sectores de produção no campo, prontificou a inscrever-se voluntariano combate à fome.
mente junto das instâncias autoriza.
Expuseram Junte dos , responsáveis das.
dos Grupos Dínamizadorese CéÍuías
Em reÌação aos índívíduos gue for
dos bairros. as respectìvas preocupa- legalmente comprovada a respectiva
ções. gue foram rerpetìdasoelos orga- lrrespons,abilidadepâra com a soclenismoscontactados às instâncias com- dade, persistind6 nâ sua atitude de
petentes.
parasÍtismo.
nas cídades.terão.de ser
Ao longo do processo.o Comando coercívamente retirados dos cêntros
Central Operativo em cliversoscornuÍìl- urbanos e enviados para cliversoslocaclostem reiteradogue os voluntários cais do país. sem se atender a certas
:erão um tratamentopriviÍegiado.pois preferénciaspessoais

