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Dlaputo
Gombate a candonga

Moior-Generol Jorge Rebelo oriento reuni6o
com esfruturos de bose

ffi

,!

Na sequ0ncia das reunides que a Direcgio do
Partido tem vindo a realizar com estruturas do Par-
tido e do Poder Popular a nivel da base o Secretfrio
do CC para o Trabalho ldeoltigico do Partido Frelimo,
Majorl-General Jorge Rebelo, reuniu-se no riltirno
fim-de-semana co-iepresentantes dos diversos bair-
ros da capital.

Na reuniSo, foram apresentados vdrios candon-
gueinos acusados de ter lesadp o Estado em avultados
valores.

A extinqd,o do MK como loja especial e a intlo-
duqflo ds certos produtros essenciais no NSA, para
o mGs de Dezembro, foram d,ecisdes anunciad&s tr,o
encontro.

:::::::l:t:::t:':,';:,ltl::

oOs problemas principais, ao i-ri-
vel da nc.ssa cidade, sdo neste rrto-
mento o abastecimento ,3, l igado
a ele, a candonga. Vamos, por is-
so, cencentrar a nossa atengSo Pa-
ra estas duas questOes Atir:-
mou o Secretario do CC para o
Trabalho Ideol6giccr do Partido
Fr'elimo, Major-General Jorge Re-
belo, ao proceder e abertura da
reuniSc de siibado riltimo com re-
presentantes dos bairros da capi-
ta l .

A reuniSo, tal como as anterio-
res, caract,erizou-se pela fianqiiezil
c, entusiasmo na andlise da situ.t '
gicr o que indica o grau de cotts-
ciGncia dos participantes daquclas
reuni6es.

Candongueiros cuja pqat ica ie-
sou a economia Nacional em avul-
tados valores foram, na ocasido,
apresentados tendo, eles propr ios,
exposto ccrrno praticaram tais cri-
mes.

Sobre um 'deles pesa a acusacSo
de chef iar  uma rede composta por
trinta elementcs envolvidos eni
f raudes diversas, uma das r luais
e a de exportaqdo i legal  de cama
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r5o, venda de televisores e v iatu-
ras na candonga por centenas de
contcis, aqambarcamento de teciclos
importados e respectiva ven'da i le
gal e especulativa, bem assim, a
transfer6ncia i lfcita de divisas pa-
ra o estrangeiro.

O u t r o , e n t r e g a v a - s s a f r a r - l d e s
na aquisigdo de saco5 'de arrcg e
respectiva comercializaqSo, fora do
circuito legal, a pregos de candcu-
ga, fora.  outra5 prdt icas cr imino-
S A S .

O suborno ds elementos infit
trados nalguns organismos dc, Apa.
relho.do Estado, revelou-se um doE
factores que fazem funcional a.s
redes de candonga.

Por se ter constatado gue o iVi Ii
servia, grandemente, crs cancion-
gueiros foi, na reuni5o, anunc;atlr-r
o seu encerramentc.

(O MK deixard de funcionar cm
Maputo,  como lo ja especial ,  pas
sando a ser um estabelecimenrc
normal c6,mo os restantes>> - de-
clarou o Ministro Aranda da Sil i 'a.

Anunciada perante centenas de
representantes de estruluras de
base, na capi ta l ,  a medida foi  arco-

lhida ccim agrado, suscitando Llma
prolongada salva ds palmas.

Prosseguido a explicag5o soDre
as raz6es eue determinaram :l to-
mada da me'dida, o Ministro dc'
Comdrcio Interno afirmou: - Os
objectivos que ievaram d criaqeio
dacp-rela loja especial est5o agora
invertidos - <<l\sste monento, nic
6 possivel o funcionamento de timi.,
lo ja :special  como aquela sel l r  se
fomentar a candonga>.

O MK que funcionava com tr6s
supermercados foi  aberto,  como
lcja especial ,  d ias depois da intro-
duqSo do Novo Sistema de Abus-
tecirriento, em Maputo, no ano de
1981. O estabelecimento t inhrr  r :n-

t re outros object ivcs,  o d:  possi l i i -
l i ta r  a  aqu is iqSo de  produtos  abran.
gi 'do5 pelo NSA, para necessic la,-
des, ccrno festas e outras,  a l r rccos
guper iores aos das restant:s lo. ias.
Prcdr,r tos ql le,  no entanto,  ndo sao
de pr imeira necessidade, eranl  tam-
bem vendidcs no MK, tendc i ' l  3>(-
per iencia mostrado, por im, c luc:  os
candonsueiros faziam do MI- i  Lrm
dos seus pr incipais centros de
abastecimentc.

TEMPO -  28 /11 /82



NSA VAI TBR AMENDOIM

Na mesma reuniSo foi anuncia-

da a introduqdo, nas quotas refe-

rrentes ao m€s de Dezembro, de

amendoim, imPortante Produto ali-

mentar da popuiaq6o. Do amendoim

serd distribuido meio quils a cada

componente do Pgregado farnil iar

vinculado. incluindo tambem, desta

v?2, mais meio qr-ri lo 'de i lcLlcar
'branco 

a aumentar na quota actual.

por pessoa. Meio qui le de far inha

de trigo serd outro dos produtos a

incluir nas quotas do m6s de De-

zembro, dada uma certa disponibi-

l idaCe anunciada no momento,  Pelo
director do GOA M ,  Mario Guer

reiro.

Dada a procura de que t6m sido

alvo, estes produtos sdo bastante

vulneraveis i candonga, imPlndo,

por isso, esta medida, uma acen

tuada vigilAncia popular.

Sobre o assunto o director do

GOAM declarou: -  Em casos de

irregularidades na distribuigSo des
tes produtos,  os consumidores po-

der5o contactar o centro de contro-
lo existente em cada bairro,  que

actuara sobre a lo;a ol l  cooperat i -
va  envo lv idar .

Com a entrada em funcionamen-

to do NSA, ha pouco mais de um

ano, diminuiram, substancialmen-

te,  as 
'b ichas para a compra dcs
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dez produtos controlados, garantin-
do a todos que o pouco existente
seja igualmente distr ibuido.

OS CAMINIIOS
DO CONTBATE A CANDONGA

..O problema da candonga co-
rneEa no lugar de onde s5o Produ-
zidos ou centralmente distribr-tidos
os produtos. Se eles forem dirigi-
dos correctamente, desde a fdbrica
ao consumidor,  o problema da can
donga nao surge. Mas, como nao
ha controlo, a candonga tem cam-
po oaf i rmou, Jorge Rebelo,  Se-
cretdr io dc CC para o Trabalho
Ideoiogico,  no prosseguimento da
rer:niio para analisar d situagSo do
abastecimento e est t rdar o combate
a candonga.

A' necessidade de possibil i tar
aCrs Grupos Dinamizadores 3 ir ptl-
puiaqSo organizada a part ic ipagSo
no combate :l candonga foi real-
qada por aquele dir igente,  tendo,
no momento, destacado que, sendo
este um Estado popular,  as estru-
turas de base deverr, exercer o
poder nos seus locais.

<Neste sent ido,  deciarou o
Secretar io do Trabalho Ideologict

v imos que a soluq5o eo:
1 - Reforqar o poder dos Gn-rpos

Dinamizadores:
2 -  Estabelecer mecanismos de

ccntrols ao nfvel  das estruturas do
Comercio Interno;

3 -  E,  pr incipalmente.  fazer um
controls intenso do armazenista
pr ivado.

Uma comissSo de trabalho encar-
regada de estudar e propor medi-

Aspecto da reunlio
com representantes
de balrros da
capltal, orlentada
pelo Major.General
Jorge Rebelo.

das para ner-rtralizar os candon-
gueiros explicou, na ocasido, n con-
junto de acAdes a desencadear, o
que resultou de um trabalho de
acompallhamento do circuito de al-
guns produtos, com vista a detec-
tar os pontos de fuga.

Entre outras, as medidas tonra-
das foram as seguintes:

Cr iaqSo de'br igadas permanentes
dcs GDs constitufdas por pessoas
que vivem nos respectivos bairros
para controlar o que chega ir loja;
as quantidades recebidas, compa-
rando-as com as enviadas; contro-
lar os pregos dos produtos, espe'
cialmente os tabelados, mas, tarn-
b6m os outros; controlar as ven-
das assegurando uma distribuiqSo
isenta de favor i t ismos.

Quanto i  pequena produqSo dos
bairros,  os Grr-rpos Dinamizaclores
deverSo 'J i r ig i - la ,  garan t indc t  tam-
bdm, que seja canal izada para lo-
cais propic ios de venda legal .

A nfvel das fi ibricas, as Celulas
do Partido e Conselhos de Prcrdr-r-
qAo, alem de controlarenr os pla-
nos de prodr-rg5o, 

-devem 
tambem

controlar os de distr ibuiqSo, ver i -
f icando permanentemerrte, as quan-
t idades levantadas pelos c l ientes.

A comissdo que funciona jr-rnto
ao Comite da Cidade e que tem
como fung6es, investigar, agir ou
impulsionar acc6es das estruturas
r e p p e c t i v a s ,  n o  s e u  r e l a t 6 r i o ,
a p r e s e n t c u o a b a s t e c i m e n t o e a
candonga como tonica fundamen-
tal, declarando possuir vdrias ir,I-
formaq6es de casos, clLle merc'r-^rn
profunda atene5o.

HILARIO MATUSSE
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