
lO contos N \11165
de €ondongo por rn6s

- ossinr vive Esmoel Vilsnculos
Ronda os 3 000 meticais o venci'

mento de um operirio rural que se
exp6e diariamenle ao calor do sol
para produzir comida necess6ria h
lociee'aOe. Mas dsmael Vilanculos
tira 10 a 12 contos meniais da can'
donga .rlrabalhando" apenas dois .a
tr6s dias em m6dia num m€s, segundo
ele pr6prio revelou, guando foi inter'
pelado onlem pela nossa Reportagem
no Centro de EvacuagSo Ce Chaman'
culo, onde, por estar a mais na Cida'
de de MaPuto, aguarda outro destino
melhor.

As 0nicas marcas que denunciam
a sua profissSo - mecinico de auto-
moveis, Por conta ProPria, segundo
disse - s6o cicatr izes e calos que
escureceram as suas m6os de mulato'

Tem um rosto comPrido bem feito'
quase infanti l ,  entrando isso em con-
tradicdo com a sua idade: 33 anos
v iv idos antec ipadamente dos 9.  Fo i
com esta idade <tue Esmael Vi lancu-
lo> se meteu em oficinas para apren'
der, potque na sssola nao l inha
aprendido nada dePois da morte do
meu pa i ,  d isse,  acrescentando que '
minha mie nio me aguentou na
escofa quando llz a 4:' classe.

Ap -  a  mor te  do mar ido '  que era
vendedor de colorau, cebola e outros
produtos nos bazares, a m6e l icou
desprovida de quaisquer meios nio s6
para o sustento Pr6Prio, como ainda
para garantir a continuidade dos estu-
dos dos f i lhos.

- Como 6 que se aguentou ela
com voc6s, pelo menos Para comer?
- PerguntAmos.

; fq niu sei como 6 que ela se
aguenta at6 hoie - resPondeu. .Es'
mael. -  Quando me meli  em oficinas
comegou a s€r nnuito dificil a minha
presenga perto dela. Ultimamente' o
meu irm6o t"13 novo aiuda'a e eu
tamb6m, mas Poucas vezes.

Evnuel I/ilo,nculos. (Foty de
AnulricQ hlil,iEol

Vive no Eairro George Dimitrov.
s6zinha. a velha de Esmaef.

- E voc6, meclnico, 
"orno 

voio ci
parat '  -  perguntamcs.

- $616, eu sou um homem casado
e tenho sete fllhos. Nasci aqui mesmo
no Ghamanculo em 1950. Sou mec6'
r.ico de autom6vels por conla pr6pria'
Quer dizer..  "

Para sustentar a famil ia, Esmael
Vilanculos responde a sol ici taQoes
aqui e al i ,  de pessoas gue possuem
carros avariados por falta de algu-
mas Decas, tais como pistoes e seg-
mentos. Ele tem uma habil idade es-
pantosa de arranjar essas coisas que
n,: i)  existem no mercado legal.

- Arranio l{ mesmo na lofa: chego
e lalo com um llpo, pago e levo o
material. As veees sio Pegas que nio
servem para determinadas marcas de
vialuras, mas eu corlo o que h6 de'
mais na pega e ponho o +arro a
andar - conta Esmael.

Meter e t irar pist6es e segmentos
e un,a espec ia l idade de que e le  n6o
tem i'ival. Cobra 6 500,00 MT para me-
ter estas duas pegas nos respectivos
lugares. Esse prego 6 bom demair
parn ser praticado por eh. - confi-
denciou-nos, .  pouco dePois da con'
versa, um membro da estrutura do
Bairro, que acrescentou: - Eu conhe-
qo-o bem, nunca cobra abaixo dos
olto contos.

- Quanto custa um iogo de Pist6es
H no mercado? - quisemos saber.

- Est6, no minimo, a 10 contos.
Agora, 66 ssndongs; ai 6 Pegar ou
largat: 2': a 30 contos 'imPinhos. Eu
s':i tudo isto porque tambdm compro
na condonge, is vezes, Para aludar
quem precisa.

- Ouem compra na candonga, tam'
b6:': pode vender na candongar ver'
dade? - lanQ6mos.

' ' :  mec6nicos t6m a virtude de n6o
terem problemas de talar, assim como
n6o ee fazem rogar Para retirar -
naturalmente, com as mSos - do fun'
rJo de ume poQa de 6loo queimado'
ou qualquer coisa aproximada A imun'
dicic, um pequeno parafuso necess6' '
r io em determinadas alturas. Esmael
ndo escapa h regra:

- $q6, quando tenho, vendo, mas
lar;o baralo. Ouanto? DePende.'.

Ndo tern outro "neg6cio". A rnulher
ndo trabalha. Dos .f i lhos ainda n6o
pode esperar nada, Porque o mais
velho tem apenas 13 anos. N6o se
emprega, porq'Ie n6o querem dar-me
trabalho nas empresas.

E conro mecdnico de autom6veis
por conta p16Pria, trabalha apenas
dois ou tr6s dias em m6dia num m€s,
flcando o resto do temPo b esPera de
cl ientes.

- Mas tenho garantldos 10 a 12
contos, pelo menos. Por m€s - disse
ele, com a cara de quem 6 muito
habilidoso. Acontece apenas que estes
habil idosos ndo t6m que exist ir  ape'
na', em Maputo. H6 muitos distritos
e complexos agricolas sorn um 0nico
mecdnico, mesmo aPrendiz.
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