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<rO pouco que ternos nruitas uezes não chega a todo o nosso povo, porque no meio se inlro.
duzern os parasiüas quleo aproveitando-se das diÍiculdades materiais que temos, satisíeitos com
elas, pnocuraÍn a tcdo o custo aurnentá-las para se seryirem delas> - aÍirmou o deputado Aranda
da Silva, Ministro do Cornércio In{erno, no decorrer dos trabalhos da 11.. Sessão da Assembleia
Fopular, Veários outros deputados intervieram, desiacando-particularmente o papet dos candon-
gueiros e a necessidade de serern severarnente punídos.

Ârenda Ca Si lva reÍer iu números i lus-
t rat ivos da ç:recár ia s i tuação do abas-
tecimeÍì to subl inhando desse mcdo a
gravidade da acÌuâção dos cancjon-
gueiros.

Disae que a Nraca produção de
bens alirnentares e industriais pro-
uoca Eue as carências sejam grandes
e que tenhamos di Í leuldades de poder
calçar, veslir e aiimentar iodo o nosso
povo corno deselaríamos.

- É. verdade que a nossa Produ-
ção ainda é muito baixa, ern especial
de bens industriais básicos corno
tecidos e calçado. de forma a que
possamos vestir e calçar d* urma Íor-
rna ccrrecla lodo o nosso povo.

- Nç proiecto de Lei de Plano
Estatal Centraf para í983, gur' dis-
culineos nesla Àssennbleia por exem.
plo,  a inda apenas podemos plani Í icat
menos de um metro quadrado de
capu)ana e pouco mais de um metro
quadraclo de popeiine para cada ci'1a-
dãs moçambicano.

*  Ë verdade que a i r rsduqão de

açúcar ainda é insuliciente para lodas
as nossas necessìdades, Em 1983,
apenas iremos poder dislribuir cerca
de sete quilos por ano por cada cida-
dão moçambicano ou soia cerca de
meío quilo por mês.

- É verdade que a produção de
sabão é insuíicienle e que apenas
pudernos vender ern '1982 cerca de
dois quilos de sabão por ano poÍ
cada cidadão rnoçambicano.

- É verdade, em sínlese, que a
solução dos nossos problemas está
no aumento da produção agrícola e
induslriai, na lransÍormação das imen.
sas potencialidades agricolas, mine.
rais e in'.Juslriais do nosso País em
mercarJorias que salisÍaçam as neces.
sidades do nosso povo.

Ara r r t Ja  da  S i l va  sub l i nhou  que ,  no
enlanro, iambém é verdade que mes.
rno o pouco quÈ temos muilas vezes
não chega porgue nos sistemas do
dislribuição $e inlroduzem os pars-
s i tas.

_-  Ë o caso dos ssn: f rngu€iros de

loda a espécie que desviam produtos
nos portos, caminhos de íerroo âÍrÌtâ"
zéns, camiões e nas lojas.

Este tipo de anti-sociais
quest ionou o Minist ro do Comércio
lnterno qt le r iem de sai is Íacâo
quando Íalta urn produto, pelos ganhos
que vão poder oblern qual a diÍerença
que lênl com os bandidos armados?

O deputado Fel ic iano Gundana. Go-
vernador de Nampula,  interveio sobre
as alteraçóes à Lei dos Crimes contra
a Segurança do Povo e d r Estado
Popular .  Recordorr  que após a cr ia-
ção daquela Lei ,  há mais de t rês anos.
o inimigo de classe, uli i izando novas
íormas de actuação, criou o seu pro-
longamento e o seu braço, os anti.
-sociais e candongueiros.

. -  Hoie -  d isse Í -e l ic ianc Gunda.
na - estes elenrentos constiluern uma
lorça acliva e desestabilizadora da
sociedade, o confrcnto directo com
o nosso Estado popular ,  a oÍensa dos
pnnctptos da nossa const i iu ição.  v io.

lando as nossas ieis em prejuízo do
Poro,

Considerou gue a acÇão dos can-
dongueiros atingiu proporções pdra.
lelas às' acaões criminosas dos ban.
dos armados.  Esclareceu ainda que,
nas zonas onde os bandos armados
não actuam, os candongueiros desem-
penha'n o papel  dos bandos armados,
desviando os bens de consumo do
seu c i rcui to normal  de abastecimento,
açambarcando-os para depois vendê-
- los a preços al tamente especulat ivos.

O Governador de Nampula aarovei-
tou a ocasião para dar a lguns exem-
plos:  um maço de c igarros,  cujo
preço estabelecido pelo Estado é de
40,00 MT é vendido na candonga
entre 100,00 e 250,00 MT:.uma barra
de sabão, quÊ se vende oÍ ic ia l rnente
a 30,00 MT, na candonga vende-se
entre 200,00 e 250,00 MT; um qui lo
de açúcar,  que custa na lo ja 16,50 MT,
é vendido na candonga a 150,00 MT;
uma pi lha,  cujo preÇo oÍ ic ia l  é de
10,00 MT, na candonga vénde-se a
100,00 MT.

- Desle modo, todo o eslorco em.
preendido pelo Estado paÍa resolver
os problernas do abastecimento do

_pg!ío, gaslando divisas, vê-se gorado
peÍa acção dos candongueiros
conc lu iu  Fe l i c iano  Gundana .


