
VIG ILANCIA CONTRA
ESPECULA9AO E A9AMBARCAMENTO

0s ServiEos de Com6rcio, do Minisl6rio
da Indfislr ia e Comdrcio, tornaram pfblica
uma labela respeitanle a0 n0v0 lmposlo de
Consumo. Tal  publ icag6o or iginou da par le de
cerlos comercianles uma especulaE6o desen-
lreada, aproveilando-se do faclo de n6o ler
havido antes uma campanha de expl ica96o
adequada e lamb6m do faclo de grande par-
le do p0v0 nio ler f ido conhecimenfo nem
acesso a essa fabela, muilos comercianles ele-
varam 0s pregos dos produlos de primeira
necessidade, lais c0m0 arr0z, 6leos, aqilcar,
pio e oulros, que nio l inham sido efecluados
por qualquer imposfo.

[sle aclo de desoneslidade consf ituiu e
consli lue um alenlado is vi16rias que 0 n0Js0
p0v0, dirigido pela FRILlM0, lem conquislado
a0 longo desle pr imeiro ano de lndepend0n-
cia Nacional.  Por oulro lado, represenfa lam-
b6m uma fenlal iva de minar a unidade Direc-
qio-Povo.

Face a esla sifuaE6o, as eslrufuras do
Parlido, con junlamenle c0m as eslruluras do
Govern0, enf raram imedialamenf e em acg6o
no sentido de:

|  -  Desfazer qualquer mal-enlendido
sobre o novo lmnoslo de Consumo

e explicar ao povo a nalureza revo.
lucion6r ia do imposlo na R.P.M.,  sua
diferenEa anlag6nica com o impos.
to colonial .

2 - Explicar is populaEoes exacfamenle
quais os produlos cujo prego subiu,
quais os produlos que manl6m o
mesmo prego e quais aqueles cujo
prego desceu em resullado do im-
poslo.

3 - Alrav6s dos Grupos Drnamizadores,
mobi l izar as populagdes a f im de
serem elas pr6prias a exercerem
um conlrolo severo sobre os espe-
culadores Para esse efeilo, foi pe-
dido acs Serviios de Com6rcio que,

a) tosse publicada fta imprensa e di-
vulgada pela R6dio Mogambique
uma lisla, acessivel is populagoes,
sobre os pregos dos produtos essen-
cia is;

b) Alrav6s dos seus ServiEos de Fisca-
l izaEio fosse relembrado a0s comer.
cianles a obr igalor iedade legal  de
afixaEio das fabelas de preEos nos
locais de venda.

Enlrelanlo impunha-se a aplicaEio de
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medidas severas para puniEdo do crime de
especulaE6o, puniEio que abrange iamb6m 0
crime de aEambarcamenfo.

Para isso, eslipulou-se, de acorcio com 0
Minisl6rio das tinanqas e dos ServiEol de
Com6rcio, que a fodo e qualquer especula-
dor seja aplicada a confiscaEio do valor do
produlo sob e o qual esf6 a ser feila a espe-
culagio. [sse valor ser6 0 correspondenle ao
valor de todo o produlo especulado e que 0
comercianle lem em slock n0 seu local de
venda Por exemplo, se o comercianle l iver
especulado na venda de arr0z e fendo ele
em slock 20 sacos desle produlo, ser6 sobre
o valor desses 20 sacos que recaird a con-
fi sca Ed o.

Esla medida de confiscagio do valor do
produlo especulado visa proleger o abasleci.
menlo das populaEoes, pois cas0 houvesse
simples confiscaEio no produlo as populaEdes
n6o poderiam ser aprovis ionadas normalmenfe.

Nof e-se que, para que um comercianf e
seja acusado de especulaEio, 6 necess6rio:

| - Denrincia direcla por parle do com.
prador, acompanhado de uma fesfe-
munha;

2 - 0u a faclura, que o comprador de.

ve16 pedir ao comercianle. sempre
que possivel.

0uanlo a0 primeiro ponlo, deve-se pro-
ceder a uma invesligagEo profunda, n60 ve-
nham a surgir casos de acusagdo sobre espe-
culaE6o, mof ivados p0r quesloes meramenle
pessoa is.

Como jd afirmdmos, esld lambdm inclui-
do c0m0 crime de especulaglo, e como lal
sujeilo i mesma puniE6o, o agambarcamenlo
de qualquer produlo.

Consequentemenle, e lendo em conside-
raE6o que o melhor conf rolo 6 feilo pelas
pr6prias populaEoes e que a especulaE6o n6o
6 um fen6meno lempo16rio que acaba16 de
um dia para 0 0ulr0, ,  devem ser dadas or ien-
laEoes a lodos os Grupos Dinamizadores n0
senl ido de mobi l izarem as populaEoes para
eslarem sempre vigilantes conlra qualquer
l ipo de especulaE6o e aEambarcamenlo.

A eslruluras adminis iral ivas encarregar-
-se- io de apl icar as puniEoes que se imp6em,
acima refer idas.

Mapulo,  l4 de Agoslo de 1976.
A lufa Conlinua!

A Sede l{acional da tRttlt'10

12




