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Prossegue dioriomenüe o frobo-
lho dos brigodos de fiscolizosõo dos
Servigos de Comércio, em coniunto com
elementos do Sede do Porrldo' no Golll-
bote sos especulodores e oçomboÍGo-
dores de produtos essenciols.

Cerca-dc óO outos forom ió levon-
todos, desde ò possodo dio 9, a GofirêÍ-
ciontes gue procediom contro os inte-

kLtítríl^,tt^
resses dos lorgos mossos. Vórios outros
cosos enconlrsm-se oinda em fose de
overiguoções.

Ncr úlrimo semono Íorom iguol-
mente detectodos olguns fobricontes
de bebidos trodicionois, o que forom
opreendidos os qlombiques ê o pÍo-
duro fobricodo. Psrcr olém desfo ocfi-
vidode ser ilegol, o consumo de bebi-
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dss fobricodos sem um mínimo. de Gotr-
digões de higiene lppresenrs um grcrve
perigo pqro o soúde.

A ocfividade dqs brigodos de fis-
colizoçõo tem vindo q ser desenvolvido
o portir dos informoções presfodos p€-
los populoções, que estõo o ser vítimos

obter elevodos lucros à cusüq dos so-
crifícios das mossos trobolhqdoros, e
fombém dos informogões prestodos pê-
los Grupos Dinomizodores gue, em ol-
guns boirros, formorom grupos de vi-
gilôncio poro detecfor estes inimigos
do Poyo.de olguns comercicrnfes que prefendem

}
{, '"'

A brigada de ftsealtzaçãg ao deteetar amendoim açambarcad,o
rnandou que o prodüto losse posto d oenda. Imediatamente se
cornprararn 'todo o arnendoitn oue aquele comerciante tinha

nurna dependência da canÃna pertencente a lbraim (Jsman,
lormou urna longa bielw de pessoas que tinham necessidade e
guardado para oender só a certos clientes. r
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Na maior parte dos casos em
que o comprador se apercebe de
que estâ a ser vítima de esPecula-
ção exige do vendedor uma factg-
ra comprovativa do dinheiro que
pagou ou arranja uma testemu-
nha. Ao denunciar o comerciante
especulador aos Serviços de Fisca-
hzagão ou ao Grupo Dinamizador
do seu bairro, o comprador apre'
senta, assim, dados concretos.

Mas, também sueede algumas
vezes que o comprador ao ser ví-
tima de especulação comunica o
facto às brigadas de fiscalizagão,
mas fornece tão poucos dados'que
não é possível averiguar se o co-

\\

sempre arranja uq pquco,_ embo-
ra por preço superior à tabela. O
cantineiro fica então mais vigilan-
te, faz uma especulação ainda mais
camúlada porque s a-b e que aL
guém jâ o denuneiou, mas conti-
nua a guardar certos artigos ape-
nas para as pessoas da sua (con-
fiança>.

VEI\IDEB PED(E I)E 2.O
ao PRDç'o DO PED(E DE 1."

Nestes casos, em que a informa-
gão é muito vaga e que acontece
quando a fiscaliragão chega ao es-
tabelecimento jâ não haver o pro-

ümitou-se a dizer que tinha rece
bido ordens para praticar aquele
preço, que tinha sido o ssenhor
Castelo Branco que urarïoou o pÌe
ço>. Esta declaragão viria a ser
confirmada pela dona do estabele-
cimento, Judite Beatriz Faustino,'
gü€, como é hâbito, alegou que
também tinha comprado peixe
mais caro , do que a tabela: Com-
prei o peixe por 30$ffi o quilo. Pa'
ra não ter a loja fechada tenho
que comprar. Ninguém rro$ â,rrerr-
ja ao prêCo da tabola.

A fiscalizagão pede a factura da
compra do peixe. A proprietária
do estabelecimento &z gue não

Na casa d,e lrescos <<Judg>>, situnda no
Aoenida Julius Ngerne, o peise de 2.'
era oendido pelo preço do pei,xe de 7.'
isto é, por mais 11500 do que o tobela.
A proprietória do estabelecirnmto, Jü-
dite Beatria Faustino, alirmo que tam-
bëm cornpra o peire por preço superi-
or d tabeln.

,..;ii

merciante ou canüneiro especulou
ou não. Por exemplo, uma pessoa
compra batatas a 10$00 o quilo e
como sabe que o preço deste pro-
duto ê de 9$00, comunica que
<ontem comprei batatas a, 10S00
na casa tal>. Os fiscais vão ao es-
tabelecimento que a pessoa Spe-
culada indieou, perguntam se ain-
da tem batatas e o comerciante
diz que não, que já teve ontem mas
acabaram. E, neste caso, não ê
possível - chegar à conclusão se
houve especulação ou não.

A conclusão que se pode tirar de
casos como este é que o compra-
dor tem consciência de que está a
ser vítima de especulação mas não
quèr'fazer <muito mal>, quer ape-
nas <assustarD o cantineiro, por-
que ele é seu amigo e quand.o hâ
falta de batata ou outro artigo
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duto que estava a ser especulado,
torna-se üfícil provar que o comer-
ciante vendeu 

-po" 
prego fora da'

tabela. Se o artigo ainda está à
venda, já, pode ser possível apa-
nhar o vendedor em flagrante de
lito. O fiscal chega, pede por exem-
plo um quilo de peixe, paga o pre-
go que lhe-pedem e depois identifl
ca-se. Prova-se a especulação.

Foi assim que sucedeu na casa
de frescos <Judy>, na Avenida
Julius Nyerere, onde a corvina, que
está classificada como peixe de
?.', era vendida pelo prego de pei-
xe de primeira. Istp é, era vendi-
do a 34$00 o quilo .quando o seu
preço é de 23$00 o quilo.

A ernpregada do estabelecimen-
to ao ser informada pela fiscaliza-
gão que estava a vender o peixe
por preço superior ao da tabela,

tem factura nem sabe o nome do
vendedor, que <é o Castelo Branco
quem trata das compras). Como.
sempre, o nome do fornecedor não
apanece, não ê denunciado, para
que o estabeleeimento possa con-
tinuar a ser Abastecido.

Ainda na hesma peixaria, no li-
wo onde estão assentes as dívidas
dos clientes é encontrado outpo cb-
so de especulação: um quilo de ba-
nanas foi vendido por 10$00, quan-
do o preço deste produto é A$OO.

Na Zona T *3), a vigilância po-
pular detectou também outro. caso
de especulação. A informação
transrrútida aos Seirriços de F'isca-
lização era de que na çantina de
Cbistina Manuel Sitoe havia açú-
car e afioz apenas para os (ami-
gosD. Porém, a fiscalizagão não en-
controu nenhum destes artigos no



estabelecimento ,rl* no arma zém,
embora otomate enlataclo e o @
relae estivessem a ser vendidos
por preços espeeulativos.

AIYIEDOIM PAN.A OS MEUS
qCAMARAIIASE

Considerado mais grave do que
a especulação, é o açambarcamen-
to, que consiste em não colocar de-
terminado artigo na loja e guardá-
-lo no armazém ou outras depen-
dências, apenas para ser venditlo a
certos clientes <especiais> ou aos
<amigos>.

esta cantina e perguntou ao seu
proprietario, Ibraim Usman, se ti-
nha amendoim, este resporÍdeu que
não, que não tinha amendoim ne-
nhum. No estabelecimento assim
como no armazém nada foi encon-
trado. São abertas portas de ou-
tras dependências onde se encon-
tram grades de vasilhame e sacos
juntamente com peças isoladas de
mobiliârio. Abra aqueln porta -
pede o fiscal, depois de ter passa-
do a um segundo pátio interior.
Aqui é ondo eu ârs vezes descanso
um booadinho - esclarece Ibraim

Usman ao abrir a porta do quarto
onde se encontra uma cama, gra-
des de Coca-Cola.... E isto aqú? -
pergunta um dos presentes. O co-
merciante tenta disfarçar, tapa o
saco meio escondido atrâs da por-
ta, enguanto diz: Isto ê pa,re os
meus co,ma,radas.

A fiscalizagão manda levar o sa-
co para o estabelecimento e colo-
car o amendoim à venda. Em pou-
cos minutos, dezenas de pessoas
formam bieha para comprar os 34
quilos de amendoim açambarcado,

Em cima
Na zona T K3>> loi detectado outro caso de especu-
lação na oenda de odrios produtos. Cristina Manuel
Sitoe, responsdoel pelo estabelecitnento, por rúo
saber escreoer põe. a itnpressão digital nos papeis
ern que se meonttaoam marcados os pteços.

À direita:
No Chinhambanine, a oigiWncia poputar d,etectou
odrios fabrieo,ntes elandestinos de 

-bebidas 
trad,i-

ci,onais. Siíaestre Mamonee e sua rnulher fabriea-
oam diariamente eerea de 40 litros de N,Tltnnthsn.
tho, bebida de eleoado grau alcoólieo.

No prolongamento da Rua do
Porto, próximo do Mercado de
Santo António, foi detectado um
a4aglbarcador que tinha guardsdo
meio saco de amendoim apenas pa-
ra vender a certc clientes.

Quando e fiscotÍzaçôo chegou a, ,
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cujo produto da venda reverte Pa-
ra o Elstádo. \

Um dos moradores naquels' r'o.
na, que se encontrava na bicha, a
quem perguntámos se costumava
{omprar amendoim no referido es-
egtaËelecimento, esclareceu: Co*
tnme dizer que só tom arroa Nem
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açúcar nem a,mondoim. Gqnnda, tü-
do pa,ra os amigos.

C{)EPO DE VIGILIINCIA
NO CHINIIAMBANIIìI"E

No Bairro do Chinhambanine,
onde está a ser desenvolvida uma

pa,m muito, Esta,mos a, tnabalhar
pa,ra que todoe entrpm n0 mensa'
do lletrnis rlp nohilizados ontra,m
no merrcado rnas no dia seguintc
voltom ouha vefi & vender no rra"

As bebidas tradieionais viriam a
ser encontradas em grandes qualx-

Nurna das d,ependêneias da sua easa, José Zan:darnela (loto à. direita) omdia
clandesti.natnente ceroeja e N'fhonthontho. No improaisado estabeleeimento ho-
rnens e mulheres entregaot.rn-ge ao aleoolismo quanda a brtgada de liscalização
ali apareeeu

intensa acção de vigilância contra
os especuladores, foram jâ detec-
tados alguns comerciantes que ex-
ploravam o povo, assim como ven-
dedores particulares de cenreja e
fabricantes clandestinos de bebi-
das tradieionais, cujos nomes e lo-
cais de venda foram indicados aos
Serviços de Fiscalização.

O secretário do Grupo Dinamiza-
dor do Círculo do Chinhambanine
referiu-se à forma como está a ser
feita a vigilância contra os eq)e
culadores existentes Do bairro,
afirmando:

Nóe pnoparômos um gmpo, cha.
mado (oorlxr de vigilâncla,r, que
tra,balha junto som a OMIì[. noú-
nem todoe os diaÊ e distribuem ta'
nefas, diviiltnilo-so txlr zmâs. I}È
pois prepa,ram€€ oorng sG fosso
qua,lquer compra or que vai oom-
pra,r um artigo ou beber u[n& scr-
veja" Assim jô têm detcctado mui-
tr eepecula4ão.

Os vendedones clrndestinoÕ -
continuou - ts,mbém nos prsocu-

tidades nos locais indicados pelo
Grupo Dinamizador do Ctrinf,am-
banine guê, entretanto, tinham
apreendido os alambigues. Tantb o
N'Thonthontho como o Puto eram
fabricados em grandes quantida-

des, alegando os fabricantes clan-
destinos motivos de ordem eeonô

mica psra se entregarem a este gê

nero de negócio. [Jns, afinnaram
estar desempregados e outros te-
rem necessidade de completar os

seus vencimentos por senem bas-
tante baixos. De qualquer forma,
trata-se de uma actividade clan-
destina qtre terá de ser energica-
mente combaüda, r& medida em
que as péssimas condições de hi-
giene em que estas bebidas são

feitas constitui um perigo para os



consumidores além de algumas de
lÈs serem bastante alcoólicas.

ESPüC'ULI!ç'ÃO
E VANDA CLI\NIDDSTINA

Não menos graves são os casos
de venda clandestina e por prcgog
espeoulativos de cenreja detecta-
dos no mesmo baino. Os vendedo-
nes ocasioneis desta bebida são
verdadeiros elploradores do povo
e frcntadones do alcoolismo. A
cu$e desta situaçõo também c&-
be, em grande parte, aos púprios
distribuidones da fábrica de oenye

ao pr€ço de 40$ü) ceda garrafa.
Ele comprava a ceneja a um des'
s6 distribuldores ao pneço de fá-
brioa, portanto para poder vender
a 30. Mas como ena especulador.
aumentava mais 10$00 e vendia a
40$00. Como ccda caixa tem 72
garrafas, ele vendia por sernanS
U/;O .garrafas de cenreja em que
além do lucro nomal ainds ganha-
Ya os 1p$00 dr epeculagõo. Multi-
plicando as 120 garafaa pelos 10$,
verificamos que egte especulador
ganhavam 1200$00 lxlr semena, ou
seja 4800$00 por mês só com a
especulagão. E com estê ordenedo

Ao âlto à dr€tta:
Leuto, Colassdm Maotnan üa, outrc lab?tcante de beu,.l6. Aq/ü,l, alarb iIu ldgleltz ìepreserrta.úm pd|o pm a sdüe
itos cúLEumtdo?es .lo UWto. Os latões ot ab o proútto ternmtd etrcontrdm;Ee íerrugerrtuE, con', a sett t tilic,a, ol*n
de aerern pa,sto ite '',.osú.a e fltatqultot.

ja gu€, squndo infoma$es do
Gnrpo Dinamizador, ab'a stecem-
com as próprias camionetas da fâ-
brica os vendedores clandestinos.
Estes, ao encoatrtrem run& manei
ra fácil de ganhar dinheiro, nem
sequer têm neeessidade de procu-
rar empregp.

Vejamos o easo de um destes es'
peculadores que vendia por semÊ-
na 10 caixas de cemeja familiar,

jâ não pr€cisa de trabalhar, tf,anE
foma-se nÌrB paradta, num fo-
mentador ds beb€ddra, na medida
em que não pode passar sem oB
clientes que lhe vão comprar a cer-
veja. E é contra estcs Xiconhocas
que terá.de aumentar a vigilância.

Num desses impnovisados esta-
belecimentoe, a fiscalizagão, vai en-
contrar vários homens e mulheres
e beberem oenveJa e Nlfhonthon

tho. Tratace de um pequeno corD:
partimento onde José Zandamenla
fa;z o seu negócio ilegal. Ele diz
que não sabe que nËo pode vender
bebidas em casa e quando a fi.sca-
lização lhe diz que-não pde con
tinuar aquele negócio, exclama:
<Se aeabar o negócio a gente vai
morner).

No mesmo local encontra-se
também Mário Estêvão Sumbane,
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fabrieante de bebidas a. quem o
Gnrpo Dinamizador iâL havia
apreendido o alrmbique. Dtz que
trabalhava numa fâbrica da lflato-
la e que está desempregado hâ dois
anos. úrtertogado sobre a quanti-
dade de bebida que fabrica diaria-
mente . drz que não faa todos os
dias. Só faz quando precisa de pão.
Também,Eduardo Machel, vizinho
dos dois anteriores vendedores e
fabrieantes clandestinos, v en de
cerveja familiar a 3õ eada garrafa.
Não apresenta qualquer justifica-
ção para esta actiúdade ilegal, em-
bora eselareça que recebe cinco

{F:FE*.ï,Flq:Fr-::=ryrr-qï 
3r:

" ; *
caixas de cerveja ao sábado e mais ;
cinco à segunda-feira. E esta faci-i
lidade em adquirir o produto, ns'
quantidade que deseja, estâ na bp-
se da'sua actividade parasitárias.

Fabricante em grande escala de
N'Thonthonto; bebida de elevada
graduação alcoólica, Silvestre Ma-
rnonce afirma que presentemente
faz apenas <40 litros de bebida por
diinD, devido à falta de agúcar. Em
ocasiões em que a matéria-prima
abunda, ele faz múto maior quan-
tidade de veneno para o Povo, che-
gando a ganhar 400$00 por dia.
Este trabalhador dos Caminhos
de Ferro de Moçambique que tem
seis filhos, dois dos quais traba-
lham, vende cada garrafão de ein-
co litrros de bebida por 125$00.

Também Laura Cofassam Mao-
mam justifica o fabrico clandesti-
no de.bebida tradicional com o fae-
to de o marido apenas lhe dar mil
escudos por mês,para alimentar os
oito filhos. Mas, qualquer que seja
a justificação que se queira dar, e
se outros motivos não pudessem
ser apontados, a falta de higiene
com que estas bebidas são fabrica-
das ê razio suficiente pare que
não se permita o seu consumo, na
medida em que está em causa a
saúde de toda a população.

Ê importante que estes fabrican-
tes e vendedores elandestinos com-
preendam bem que a sua acüvi-
dade está a pôr em perigo a saú-
de de quem vai eonsumir as bebi-
das que eles fazem. Eles têm difi-
culdades económicas, ma,s não po-
de ser esta a maneira de as resol-
ver. Não é es^^m- a maneira cofr€c-
ta de resolver os seus problemgs,
cuja solugão só poderú ser encon
trada através da diseussã,o colecti-
va, contantdo com as próprias for"

ças e a sua iniciativa criadora. E,
nõo serâ difÍcil a estes homens e
mulheres descobrirem a fôrma cor-
recta de resolverrem a sua situação
económica, engajando-se no traba-
lho eolectivo.

Ìrï;;,-5rrií;*tr$:litt:#ü.- S iffi#

ïi{r.#rÍl#i#

No desemsolümento da aeçõo oigilân-
cia, o Grupo Dinamizador de Chinlnm-
banlne apreendeu alguns alambiques
corn que eranl labrieadas as bebldas
A par desto, acção, irnpõe-se uína in-
tença earnpanha de mobili:zação no sen
ttdo de que os desempregados eornqe.
endam a neeessidade de se engajarent,
nas tarefas de reeonstrução, atraoés,de
trabalho eoleetitso. Mdrio Esteaão Surn
bane, ao alto e à direíta, fabrteaoa be-
bldas ern oirtude de se üteontrar &-
senpregado e de tq de eustentar a
mulh,er e três filhos.
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