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A candonga, esta pesle que

alasirou a quase lodas as nos-
sas cidades. foi j6 definrda enr
lei pelo nosso Estado como
crime, penafizado com a mes-
ma inlransig€ncia e severidaCe
com etle se pune o inimigo
que atenta contra a Seguranea
do Estado"

Ela 6 um mal parido pela
gandncia desmedida de u n s
quanlos individuos e esta, por
seu lurno. al imentada pelas di,
ficuldades que a esmagadora
maioria da populagSo enfrenla
rlo abastecimenlo de produtos
alimenlares e s6igos essen.
ciais.

AssiYn. as dif iculdades que
slislem no mercado para a
aguisigdo deste ou daquele pro.
dut6 s5o lransformadas numa
6ina para ganhar r ios de di-
nheiro pelo candongueiro. Curlo-
samen te ,  d i z - se  a l6  nes les
meandros do mercado negro
que (este 6 o melhor momenlo
para ganhar dinheiro, n5o hd
nada que nio sirva para fazer
negricio". Por assim dizer. este
6 aquilg s gue se chama <ro
tempo das vacas gordas".

Atinal, quern s6o estes Indi-
vidugr que desa{iam a propria
lei do Estado?

O candongueiro 6 um indi-
vfduo at6 intgl igenle, que sabe
determinar em cada momento
a siluaqdo do mercado e ver
eue este ou aquele produlo €
cagaz de lhe proporcionar bons
lucros. Ele trabalha porque as
am€rcadoriasn que lrafica n5o
lhe caem do ceu, tem de pro-
curi- los.

A difsrc6ga 6 qus essa $ua
inle!ig6ncia, trabalho e al6 ini-
ciativa criadora (porque ndo?)
s6o usados para o mal. lsts $,
ndo s6o canalizados para a
produg5o de bens materiais ou
servigos para beneficio da so-
ciedade, mas sim posto5 egois-
licamenle ao seu proprle ser-
uigo e para seu (nico, priva.
tivo e exclusivo beneficiu.

Quer dizer, snquanto a maio-
ria da populacio, que ganha
honsstsmsnl. a sua vida, se
esfalfa a trabalhar. o candon-
gueiro apropria-se parasitarla-
mente desses bens materials e
do resuliado de servicos pro-
6u2idos por toda a sociedade
e, num abrir e fechar {s oihos,
converte-os em lucros para seu
proveito individual. E de forma
delituosa -: agravamento do
seu cuslo legal.

Por outras palavras, quer alra-
v6s dos seus ..sociosr, (que
o abaslecem) na fdbrica ou na
machamba ,  que r  Fo r  ou l ras
vias, ele subtrai os produtos
do seu circuito normal de dis-
tribuiceo onde lriam servir
um largo nfmero de consumi-
dores. Depois. revende-os clan-
destinamente a quem bem en-
lende G a Fr€eos lixados pela
sua insaci6vel gandncia!

Mas.  hd mais . . .
Gonstituindo-se numa emer.

gente classe parasil6ria com
aspiyag5o a uma posiQao de
(palr6es dq comSreio'r, 99 gp11-
donguei ros de l6m nas suas
m6os grandes, quanlidades de
dinheiro, que nada lhes cuslou
ganh6-lo.

E esta concentraceo de di-
nheiro em grandes quant dades
que gera um desmesurado po-
der de compra em alguns gru-
so5 ds pessoas. E este inces-
.rante aumenlo de poder de
i)ompra (incompativel com a
oferta) nas m6os ds um cada
vez numeroso grupo de pes-
soas improdulivas s6 conlribul
para a desvalorizageo ds nos'
so Meticaf! 
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