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Nos conlactos que temos reafizado em postos de Verificar* ?,
em quest6es que alguns leitores nos t6m colocado constaldmos que por
yezes os conceitos de vadiagem e desempregados suscitam certas
duvidas. vesific6mos igualmente que alguns esludanles, cujos pais ou
tutores por serem improdutivos serSo evacuados das cidades, ignoram
a forma como poderdo prosseguir os seus estudos, Na nossa edigio
de hoje dedicamos esta rubrica a estes aspectos.
VADIAGEM: vadios s6o todos aquetes que iocendo trabalhar nio
o fazem; nio frequentam qualquer escola ou curso de formaeio; n6o
t6m macharnba; n6o t€m uma actividade produtiva normat, como por
exemplo, os biscate,iros,os bicheiros que marcam lugar em bichas'ou
pequenos vendedores ambulantes; os que vivem i custa do trabalho
honesto de outras pessoas, corno por exemplo os que se aproveitam
dos amigos para comer e dormrir;sio ainda vadios os que vivem de
esmola quando podem trabalhar.
DESEMPREGADOS:Desempregados sio todos aqueles que v6m
do campo para a cidade i procura de emprego, mas nio t6m nenhuma
profissio, e por ,isso n6o encontram ocupae6o. Portanlo aqueles que
procuram trabalho onde n6o h6. 56o tamb6m desernpregadosos que
lendo uma protlssSo, perderam o seu em,plego,mas desejam trabalhar.
Sao ainda os que v6m is cidades para lrabalhar por um curto espaeo
de tempo, abandonam o posto de trabalho com frequEnciae por penodos longos.
ALUNOS ABRANG|DOSPELO PROCESSODE EVACUAQAO:Quanto
aos alunos que t€m a sua situagio como estudanle regular, mas cujos
pars ou tutores sejam evacuados, o Ministdrio da EducagSoatrav6s dae
suas instituig6es passar6 uma guia de translerdncia para os filhos
acompanharemos pais ou encarregados de educagio gara a zona do
destino no caso dos alunos que se encontrem a esludar da 1.! a g.s
classe. Para os casos em que no local de destino dos pals n6o haia
escola, a Direcgio de Educagio e Cultura a n'rvelda Provincia ou de
distrilo ir6 analisar o local onde o aiuno deve ficar, Se estas situa.
g6es ocorrerem corp alunos dos cursos mddios e superior e que se
encontram ern siluagSo legal como esludantes, as resp€ctivas escolas
ter6o de garantir a sua entrada nos ccntros internatos respectivos.

