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Voluntórios ú rql+ls

engu(Idrsdos
enr zonss produtivos

I Enritidos dez mil Cartões de trabalho

ïodor o9 dêsompÍêgtdos inscritos
voluntarlamente para a roperção
Produçãol Ra Provincia de Nampun.
e$ão I soÍ devidamente .nquadrados
noa sêulr locair de origem ou om
unldades produtivas da sua escolhao
revcla o Comando Operalivo Provln-
citl" durtnte mais uma sessão de tfe-
brlho rçotntamâFtc tulllzede.

Por outro fado. a malor partc dos
improdutivos recolhldos na segunda
fase da gperação iá sê encontrarr
aÍcctos a vários centroe de produçãó.
con1o trabalhadores efectivos.

De acorcls coín o Comandante
lsaías Monqo. que ortient6u O ençgqì-
tro. durante a operação. há a ,reafçer
a adeeão cla popuraçâo da cidade de
Narnoula. quâí na prlmelra Íase do
processo. queí na compulslva. no deg-
Íntntêlamên?o de redes dc marglnafs,
vadios e prostltutas.

Rcalçou Ígualmentè a sensibltfzaeâo
guè alguns organfsmos têm demong-
trado pefo êxlto do processo, apolen.
do cm allmentaeão transporte, atola-
mênto c combus?Ívaf.

ETRÏôES DE TRABATHO

Mais 'la <lez mll Cartões dc Traba-

lho, foram emit idos na cidade de Nam-
pula. de 20 de Junho a 5 de Ju,ho.
dia dq inlcio da Íase compulslva da
<Operação Produçãor.

No mesmo perfodo Íoram renova-
dos mais de 350 cartões, de acordo
com informações prestadas ao Emis-
sor Provincial cla Rádio Moçambique
ern Nampula peto [ ) i reetor  Prov inc ia l
do Trabalho. El ias Maniate.

Fstes cJados dizem respeito somente
ao movimento registado na cidade ca-
pital provlncíal gue. só ne día 5 cle
rJulhcj. reglstou a emissão de 1880 car-
tões.

Segundq a mesma fonte. dado o
afluxo cle peclidos daquele dócumento.
bstiveram envolvidos nos trabalhos
dè emissão responsávdls dos Recur-
sos Humanos das empreses, alóm dos
funcionários daguela Dlreeção.

tO 
Dlrector Provlnclal do Trabalho

em Nampula. dlsse alnda que dcsde
Janeiro úftlmo que agueles serviÇos
vìnham *s6sif í f i75n;1a e Insrnríndo os
funclonárfos clas admfnistrações eflstrl-
t4ig e emnrêsãs sobre a nocessiclacle
da regularização do Cartão de Tra-
barho.

Notícias, Maputo, 14 de Julho de 1983


