
rrdifffi esclgreGê.o

. A <Operação Produção> continua a suscitar algumae questõcs da parte
dos nossos leitores gue, solicitando esclareoimento, ios contactam por cartas
ou por telefonc. Dessas ciúvidae destacamos troje as segulntes:

_.__o ESÌRANGEIROS: Devcm, obrlgatoriamente ter o, passaporte c o
ulRE ôm dla. No DIRE devem estar averbadas sltuações especiais,.como pÒr
exemplo a dos que por razõeg especlaie não se enõontram.â trabâlhaÍ neste
momento, mas ouJa estade cm Moçamblque se encontra devldamonte auto.
rlzada;

O EMPREGADOS DOMÉSTIGOSI Os empregados domóstlcos que não
Possuem cartâo de trabalhe (cuja emlseâo está provisoriamente Interromplda)
devem munir-se de uma declaração do chefe. do Quarteirâo eegundo a gual
lhe é reconhecida a sua qual,ldade do trabalhador. Com este documênto e.
o B; l. e G. R. devem dlrigir.se ao Posto de Vdriflcação do seu ba,irro, o
qual tem de lhe passar uma gula de circulação, Se lhe Íaltar afgum outro
documento, o tríbunal do Posto de Vcrificação, na presença do empregador
e do cheÍe do Quarteirão e, eyentualmente, de outras pessôas analisarão a
situação. Caso se trate de um emptegado doméstico novo no Quarteirão e
sobre o qual o chefe do Quarteirão não possa dar as suas garantias, o
patrão deve apresentar.se perante as estruturas cfo Grupo Dinamizador e do
Posto de Ver'iÍicação atestando e assumindo a sua responsabilidade sobre
a data em que esse empregado entrou ao seu servtço de modo a não violar
a Directiva quanto ao período ile admlssão. Flcará assim registado que o
cheÍe dO Quarteirâo não o conhece, mts que o patrão conhecido pelas estru-
turas do bairro se respónsabillzou. A oste empregado doméstico será passa,
da uma guia de circulação e a sue rituagão postcriormentc reanalisada.

O DOMÉSTICAS: Todas as scnhoras que são domésticas e têrn cssa
qualídade explíclta no Gar{ão de Residente ftcam intelramente identificadas
apenas com este documento e o. Bllhcte de ldentichde. Caso o Cartão de Rosi.
dente menclone a sltuação de degcfipregada, mas vivam com a família, o
que será testemunhado pelo chefe do Quartelrão, ser-lhes'á passada lima
gui*"de efrculagüo1+';ú'q*' 'a ' - -.1 .- ' - . 'r .-- -s:+,+

O RESIDÊNCIAS DE I|EMEROS DAs FORçAS ARMADAS: A identiíï.
cação de elementos das FAM é efectuada âpenas por brigadas m,ilitares cons-
tltuídas para o eÍeito. Estas brlgadas não poderão no entanto, fazer trabalho
idêntico êm residências ci,vis, Para que se evitem erros no cumprimento
destas orientaçÕes os responsáveis dos bairros devem conhecer as residên.
clas dc militares que habitem eÍìít zonss civis. Nos casos de militares nsstas
condições, mas que temporarlamêntâ qstejâm ausgntes, os casos duvidosos
que surfgm serão .analisailos petas eetruturas do Ministério da Deíesa, o que,
aliás, está iá a ser Íeito, pois é o Mlnfstério da Defesa que sgbg onde se
encontram estes elementos' e a íorma de os contactar sem perturbar a Íun'
ção primordial que se encontram a €xârcor,
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