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O pão da nossa boca na boca da
candonga

-

irregularidades
na Cooperativa
<2Sde Setembro>
É. exactamente deste último aspecto. que gueremos dar um exemplo concreto,
Na Cooperativa "25 de Setein.
broo, do bairro Chamanculo, como
em muitos outros bairros da capital,
tem que se Íazer uma grande ginástica para que o pão seia esticado
e chegue para todos os membros e,
mesmo assim, teve que se adoptar
o sistema de cada pessoa ter pão
em dias a'ternados.
Mas acontece que nesta coope.
rativa, há sócios, que inexplicavelmente Íicam até cinco dias sem direitô a levantarem pão. E .porquê?
A D. Hachel, vendedora de pão
no Posto n.o 2 daquela cooperativa
e também sócia, e o Sr. Sousa, sócio e cofaborador na venda de pão
dizem que não têm conhecimento
Cas irregularidades de que os s6
cios se gueixam que existem no
referido Posto de pão. Segundo eles
afirmam, o pão vem em quantidades
abaixo do suÍiciente, pelo que certas pessoas podem Íicar sem pão
no dia em que lhes é devido. mas
são essas pessoas a serem atendí,

a

peculativos. Donde vem osse pão ó
o que vamos ver. ,
Uma senhora moradora no Chamanculo, D. Rosa Hambaco, relata-nos o seguinte: Um dla, nos Íine do
mês passado, espetaya visitas e não
tinha pão em casa, prois não con.
segul arranjar na cooperativa. As.
sim, como tanha: ouvldo diz:; que
havia um candongúelro aqui no bair.
ro, peguef no dlnhelro e Íui lá ver
se arranlava algum pão. Já me tinham dito gue erl a Í50 metlcaig
cada um (pão esle que 6 vendido
normalmente a 5 meticais)r, mâs co.
mo precisava não me imporlei e tg
dlsposta a compráJo. Mas quando
cheguei à casa do tal candongueiro
vi gue era a casa da D. Rachel o
gue lá estava a Íilha dela a vender o
pão. Eu já nem quis comprar o pão,
poir flquei multo chocada. A$lEfe
piio, que nos pertence, a nóg sóont
é vendido atl a 150 meticair en
quanlo a gente vai para a blcha
dias seguldoo e não consegue araft
lar. É uma vergonha. O pão ó nrsso
e ela vende-o em cagaq lslo quer dizer que ela pÍovoca a Íalta de pão
p€ra nós lermos de lr comprar a
casa dela a preços exorbltantes. lslo
tem gue acabar.
E o que é gue diz a D. Raehei?
Ë mentlra. Eu nunca vendl pão
em minha câsa. Nem nunca dei cr.
dem às mllhas filhas para venüeÌem
pão, lsso é una pura mentira, Onde
é que havia de apanhar pão para vendet?
Para esta pergunta, ú resposla
é demasiado evidente. Que melhor
fornecedor haverá do que o próprio
Posto do pão? E não nos parece que
uma criança com menos de dez anos
Íosse vender pão em casa sem autorização da mãe. E para mais, aqui
seria lógica a pergunta: onde arran.
iaria a criança o pão para ven?er
todos os dias, a não ser arravés da
mãe? E alguém adiantou, ainda que
o pão sairia do posto guanclo a D.
Rachel está a 'vender, para que a
Íilha possa começar a vender íme.
diatamente.
E NA BOCA DAS ESTRUruRAS

Voltando ã periodicidade da venda
do pão, surge outro problema, gu€
tem agitado bastante os membros
da cooperativa: o facto cje que o
secretário do Grupo Dinamizador (ou
a sua esposa) podem levanlar pão
das em primeiro tugar no dia se- todos os dias...
e sêm irem para a
guinte. No entanto, os sócios dizem bicha.
O Sr. Sousa, que é 'nembro
que este sistema não é ap,icado re.
da cooperativae apoia na venla do
gularmente e muitos deles ficam sem pão,
conÍirma-nos: Nfu recebemos
pão dias a Íio. E o problemi não
orlenlações do presldente da Comis
ÍÍca por aqui. Diversós moradores são de Gestão
da cooperallva oara
do bairro disseram-nosque em casa vender pão lodos orr
dÍas ao eç17e.
da D. Bachel, vendedora do posto gado Íamlllar
do secrelárlo do GD
tle páo, este é vendldo a preços es- da nossa célula, o Sr. Zandamela,
e
O gerenb da cooperaüva, lssuÍo:
<Nóg não temos conheolmenfo
das declsões do presldente da
Comissão de Geslãon

eile nto val lÌara a blcha, pois teín
o pão garantHo, Eu próprio levo
todos os dias, pols todos o{r dias
estou aqui a trabalhar.
Ora muito bem, parece que üs.
tamos a esguecer-nos dos princíoios
básÍcos da cooperatíva. Uma outra
sócia da cooperativa diz-nos Ëu sel
muito bem que a cooperativa Íoi
organizada pelo GD, mas isso não
quer dizer gue o GD (ou seia os
responsáveis) possam ler mais di.
reltos do eu€ outros membros, A cooperativa é de todos nós. Todos temos os mesmos deveres e diÍeitos.

mas chega para ser vendido no sistema atrás reÍerido. Ele Jissenos
a i n d a q u e d e s c o n h e c ep o Í c o m p l e t o
as irregularidadesque se er'Íicanr
no Posto no 2 da venda de pão e
gue comunicará imediatamenrea Gs.
missão de Gestão. Por ..i'Jtro l"rdo
disse que desconhecetambénr a autorizaçãe dada pelo presidente da
cooperativaao Secretáriodo L:rJ,Sr.
Zandamela, para comprar pào trrsos
os dias. Salientou que as decisões
devem ser tomadas pela Comissão
de Gestão em conjunto.

Por não termos conseg'-rido enSeja ele responsável disto ou da- contrar o presidente da CG da cooquilo, seja ele colaborador de a!, perativa nas diversas ocasioes que
gum posto de cooporativa, o Ínem- dos des'ocámos ao bairro, e apesar

Rosa Hambaco: .,É uma vergonha. Ela vende o pão que nos pertence. ïlra
o pão da cooperatÍva e nós somos obrigados a comprá-lo a 150 meticaisr
bro tem direitos e deveres iguais. Por
ele ser chefe não deve poder levar
pão todos og dias, se os ouiros levam em dias alternados: e se ele
colabora num posto da cooperaflva,
não Íaz mais do gue a sua obrìgaÇão e isso não deve trazer-lhe beneÍícios.
O QUE DIZ A COMISSÃCDE GESTÃO
Para esclarecer algumas dúvidas,
contactámos o Sr. lssuÍo, gerenle
da cooperativa, na ausência dc pre.
sidente da Comissão de (ìesião $â
guer guando tentámos ronÌâctar com
ele, nunca o encontrámos, or.t por
outra, encontiámos respostas de que
não estava ou recados a dizer gue
o Sr. Presidente anda muito ocupa.
do). O gerente conÍirmounos que
o pão deve ser vendido em dras a'.
ternados e que realrfrente o pâo é
Íornecido à cooperativa em 60 por
cenro das necessidades rninimas,

dos pedidos de encontro lue lá dei.
xámos, não nos Íoi possível âpurar
a veracidade de outros problerrras
levantados por diversos cooperativrstas. Esses problemas vão desde a
prepotência do dito presiderrte aré
à recusa de atender os pedrdls e
as guêixas dos sócios. E parece-nos que este senhor rão tenr a
consciência muito tranquiÍa pois contactou a cooperativista que nos colocou estes problemas rodos e guis
saber por gue é que aa rninha irmãl
não veio ter comigo pessoalmente,
gue eu resolvla-lhe o problema? Por'
que é gue me Íizesle isso (isso reÍere-se ao Íacto de ter contactado
o lornal)?,
Esperamos que agora os coopêÍa.
tivistas e a Comissão de Gestão possam resolver todos estes problernas
para que a cooperativs seja i'eat.
mente dos sócíos e para que nos
Íalte menos o pão da boca, que vai
para a boca da candonga.

