
*'Opereçüo Produçõo"

A dois diss do termo ds l.' ftlse
desempregsdos qfluem eÍm rnqsss

A escassos dois dias do termo da inscrição voluntária para
e r,Operação Produção", as sedes dos Grupos Dinamizadores
da cibade da Beira estão a registar enchentes embaraçosas
deuido'ao aíluxo de cidadãos que, por vários rnolivos, não acata-
raà, de intCio, as orientações e apelos das estruturas, esperando
pela última hora para se inscrevêrem na Operação'

Informaçôes . lornadas prlrblicas na Assim, o Comando Operativo acaba

cidade aà Beira, revelam que está de emit ir  Guias de CirculaÇão exclt tsl :

- ãfOVi"t" para o Obmingo uma rcunião vamejìte para os voluntários, que per-
'ãom,toOds 

os voluntárús, sob a. orien- mitirão a sua Ìivre circulaçâo, mesmo

tação: do Comando Operativo da ci- na fase compulsiva qlre comeÇa den'

à?ï4, ã q;;i';rão ultimado* o. pà- tro de dias'

Lïï'ïï'" 
oãlï"lri"iï"ïÍ'"**"i"'; De, ac:ld

part ir  da próxima quinta-feira. em cl i  mandc Operativo. a fase que está

versos sectores produtivos industrìars prestes a terminar'  tem sido coroada

e agrícofas. de êxitos apesar de os trabalhos se

hJ. rylo[ {5

terem in ic iado tard iamente,  re la t iva-
mente a  out ras provínc ias.

Contudo,  ondas de dúv idas lêm che-
gado aos orgãos de In formação è à
propr ia  Secretar ia  do Comando,  a t ra-
vés de te le Íones ou pessoalmente,  as
qrra is  têm s ido dev idamente esc lare-
c idas.  .

Ent re tanto,  o  Comando Operat ìvo
Provincial esteve reunido há dias conì
o Í irn de analisar a evoluÇão da ope-
ração.a este nível,  principalmente no
queise reÍere.à Íase,seguinte da Ops
raÇão e, a de integração de imProdu-
t ivos nas-unidades de Produção.

Informações chegadas dos distr i tos
indicam que iá estão criadas condi-
cões para a recepção e enquadra-
mento dos desempregados inscr i los '
Ìanto  na Íase em curso,  como na
coerciva.


