
Nos postos de trclbqlho ^l
s6 ficom os que +
reqlmente produzem 

-*
rr determinq Comondo Centrsl Operotivo, levando

o 'lOperogdo Produgdo" ds empresqs e serviqos
O Comando Central Operalivo, reunido ontem em Maputo, de cada unidade ou servigo, visando

determinou que todas as empresas e servigos procedam ao levan- ::HIi^l resoluQao dos principais
ramento dos seus rrabathadbres em silua'96o'de -sub-erptego " iJ#:Tij3,,5#1, T,T.:'i?n'J:?.3
organizem actividades produtivag ou socialmente iiteis para nelas o"rt" moao methorar as condig6es
afectar esses trabalhadores. 

;:::?: 
e de vida dos seus trabalha-

Esta acqSo tem em vista p6r em
prdtica nas empresas e servieos um
dos principios fundamentais da .Ope-
ragSo Produqdo" a elevaqio do
nivel de discipl ina, produtividade e de
produgSo.

Recentemente, o Ministro do lnte-
r ior, Armando Guebuza, falando com
respons6veis politicos e administrati-
vos das empresas e servigos subl inhou
que s6 lica no local de trabaNho aque-
le que realmente produz.

A definiQdo da situagSo de sub.
-emprego deve ser estudada em con'
iunto e cuidadosamente pelas Direc-

Q6es, Conselhos de ProduQEo e Cr6lu-
las do Partido dos serviqos e empre-
s a s . .

As actividades a serem desenvolvi-
das por estes individuos em situagdo
de sub-emprego (que continuarSo l i-
gados hs suas empresas) deverdo
prioritariamente beneficiar os trabalha-
dores dessas empresas e serviqos.

As actividades ser6o decididas pela
DirecQio, em colaboragdo com a C6lu-
la do Part ido e Conselhos de Produ-
96o ou Conselhos do Controlo Ce Pro-
dutividade. Essas actividades deverdo
atender is m0lt iplas especif icidades

Para o efeito. as empresas e servi-
eos poderdo decidir cr iar fora da sua
esfera de acg6o outras actividades
como a abertura de machambas, cr ia-
c6o de pequenos animais, construeAo
de casas. creches. centros sociais.
etc.,  a elas afectando os trabalhadores
sub-aproveitados.

O Ministro do Interior, na sua qua-
l idade de respons6vel do Comando
Central Operativo, informou que, opor-
tunamente, serd feita uma i, .specQ6o
rigorosa a implementaqao desta deci-
sd  r .


