Corn mcior incentivo

N. E/6/sg

Ccfiscor pr@da*tores

G desqfisr €ffiffidomgueiros
E opinom grondes ogro'pecudrios no Beirs
r,Os pequenos produtores deveriam vender directamente a
populagSo,os grandes colocariamos produtos nos hot6is,t6brlcas
de refeig6es e outros locais. Bastava haver controlo. O que 6
preciso 6 pOr os produtores a desafiar os candongueirose n6o
serem estes a irnpor os pregosn.Esta a opinido dos dois maiores
agricultores privados de Sofala, nomeadamente Carlos Nobre e
Am6rico Baptista da Costa, sobre o Connunicadodo Conselho
de Ministros relativo i liberalizagSocie pregos e livre circulagdo
de produtos para incentivar os produlores.
Abordados pela nossa Reportagem
na cidade da Beira, estes produtoreg
privados, um dos quais, Am6rico
Baptists da Costa, 6 o maior criador
de suinos, matnifestarams,er encoraiadora para a produg6o a pos.96o
tomada pelo Gonselho de Ministros,
pois incentiva e dA mais confianqa
para avangar.
- Quando ouvl o comunlcadon fiquei muito salisfeito, pois j6 hi muito
esper6vamos que as estruturas compatentes lomassem provid6ncias sobre o que se passava co'm a produg5o. Mas 6 preciso entrar na prdlica
urgentemente, para as coisas n5o
morrerem s6 no papel - disse Am6rico da Costa, tendo Carlos Nobre
colroborado esta opini6o.
-

He efectlvamenle coisas que
nio podiam ftrncionar assim, e i6 haviiamos dito. Como 6 posslvel que
uma empresa eslatal do mesm,oram,o
, comercialize o produts dos outros?
- Am6rico Braptista da Costa, que
ocupa uma extensSode 588 hectares,

tavam, por exemplo, as suas qulotas
de farelo na MOBEIRA.Agora a Empresa Estatal de Sulnes controla toda
a acASo e executa a dlstribuig6o.
lsto n6o s6 n,os plejudlca, como tam,
b6m d6,azo ir candoqga eue, podemos lestemunhar oaso necessirto, 6
sempre motivada pelas intermedi6rlas
- afirmaram.

nos quais cria suinos, gadp bovino e
- Os cacrdongueltoe, esses de'
dedica-se a agricultura, relere eue,
pendem da nossa Produgio-",.d"
nestas condigdes, o beneftcio da
E rnals f6cll
produgdo nao fieava para o produtor
nossa lalta de controlo'
mas sim enr'quecia as empresas
as noosas ban'
iu",o n6s fazermos
estatais p.aralelas.
dl
"rti,
ott uendermos no mercado
estruturas'
pelas
Indicados
A CANDONGA
f"g"*"
populag6o'
para cotocar o produto .ir
que nos
A exist6ncia de muitas empresas
candongueiro
ino haveria
intermedi6rias, algumas das quais,
acrescentam'
com obrigag6es produtivas, na opi- desaflasse
ni6o destes agricultorese criadores,
tem orig nado o desvio de mat6rias- CARNE SUINA
-primas e mesmo da produgio para
Am6'
Segundo a oPiniso do criador
a candonga.
nelaqdo
em
Costa,
da
BaPtista
rico
- N6o podemos esla'r sub'ugados, A carne suina, Pouoo foi dito' APena distribu'gio ile rag66 e de oulros
nas se dlz que se mant6m cs P'reqos'
materlais, i empresa estatal do mesem
ma6 sio duvidosos e o'scilantes
mo ra:mo. Se eu fosse director, conPenso
momento'
nesl,e
sitios,
fesso, sinceramente, que eu tamb€m muitos
daria prioridade is minhas empresas que esta queatdo da carne suina dee depois o resto, neste caso, aos pri.
veria ter sido visla com ma{s ponne.
yados. O que n6o 6 iuslo 6 que isto
nores, porque
a produc6o, bem
conlinue em nosso prejulzo
diz
rapidanrente reso!mals
vem
apciada,
Americo da Costa.
Yer o problema da falta de carne do
que a criagdo bovlna que leva muito
Anteriorme,nte,de acordo com a
explicagdo destes agricultores,levan- mais tempo.

