
"Openagflo Pnodugflo" e Abastecimento

Cartdo provis6rio serve
para levantar g6neros

Vdriss familias ficaram aflitas a temans p88-
sada, porque os etabelecimentoe onde habitu,almente
levantsm o quota do geu abasteeimento resusaram-se
e fornecer os produtos com a exibiqSo dw ecart6es
prcvisdrioer.

Isso renrltou ds falts de ooclarecimento por
pafr€ de certos estabelocinentos, quants I utitidade
dcs ref,Cridr srrt6es' pois og outrs .eatarnem I Eer
,ectualizador ncg GDs dos bsirros, no 0mbits da <Ope'
raq6o Prcdug,flor. Todevie, houve bairru cnde eses
situ,aqio n6o' ee rcgistou.

eA comida je chegou, mas n6s
n6o podemos fazer nada enquanto
n6o nos derem instrug6es, porque
ainda n6o nos disseram nada sobre':esses cartdes provisdrids que as
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pessoas v€m aqui exibirr - ouvi'
mos do funciondrio de uma mer'
cearia, ne bairrg do Xipamanine,
em Maputo, quands se dirigia a urn
chefs de famflia que procurava sa'

Attot, nn dor Drodutoc controlrdos pelo
NSA, cufr oomprr s6 se faz medlante r
rprerentrcto do crrtdo de abasteelmento
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Uer porque € que n6o faziam a dis-
tribuigS6 das quotas do abasteci-
mento.

Uma moradora do bairro do Cha'
manculo, disse que estava muito
preocupada com a situagdo, porque
jA ndo tinha nada em casa psrs co'
mer € eus 16 ne GD disseram-lhe

r- ' que s6 poderia levantar o cartSo lA
r pars o dia 13, muito embora the

tivessem passad6 um cartde provi-

, s6rio, como aconteceu com os ou'
tros moradores.

No restaurante <Chai>, um grups
de cinco criangas, irm6s, a mais ve-
lha com 13 anos ds idade, foi para
a bicha, A noite, i procura de jan-
tar. Cada uma pagou 165 meticais
por um prato de sopa s um outro
de peixe com tr€s rodelas de to-
mate. Disseram que estavam ali
porque 16 no seu bairro, Jardim,
ndo tinham deixado levantar a
quota do a'bastecimento.

MA COORDENA9AO

Tudo isto sucedeu porque n6o
houvs uma coordenag6o entre as
estrufuras intervenientes no pro-
cesso de verificagSo g actualizag5o
dos cart6es de abastecimento. Por
outro lado, tambdm n6e houve um
esclarecimento sobre a forma como
se deveria actuar.

Tamtl€m 6 facts gue a vprifica-
960 dos cartdes de abastgdimento,

Cb&e de un agregrdo tenllhr, PneGD'
ctrendo flcbre pars I obtenglo do cartlo de

rbuteclmento
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no Ambito da cOperagso Produg6or,.
calhou numa md altura. O processo
inicidu-se exactamente q u a n d o
poucos dias faltavam para as Pes-
ssss levantar€rn 8s suas quotas re-
ferentes ao mds de Setembro.

TodAvia, isso tambdm estava.pre'
visto, raz6e pela qual em' caso de
os cart6es terem de'ser actualiza'
dos, em funqdo do verdadeiro nri'
mero de pessoas gue csmp6em ca-
da agregade familiar, passarem-se
ccart6€s provis6riosr, cuja utilida'
de era permitir gue o abastecimen-
to fosse feito sem, prejufzo, dos
consumidores. :

Houve bairros onde os distribui-
dores aceitaram os cart6es-provis6-
rios e as eoisas correram.-normal'
mente. ,.:; ' i ' .-

O ALERTA FOI DADO

O Comando Operativo da Cidade
de Maputo foi alertado para oq prr

to do chefe do. agregado familiar
era suficiente para a troca do carr
te6. I

Com a oOperaqSo ProrlugSor, Go-,.
megam a aparecer muitos qart-5eg
de abastecimento desactualizad6r
pois nem todas as pessoas que nelgs
constam fazem hoje parts do n6-
Irrers do agregado de cada familia.
Alguns regressaram para os seus
locais de prciveni€ncia (grande pari
te para o campo) Por ssrem imp.ro=
dutivos' na cidader €.outros .,foram
evgcuados para zonas onde foram
afectados €rn tarefas produtivas:.. ,

N6o se pode, por.outre lado, l{ei:
xar de mencionar aqueles eu€i
pura e simplesmente, tinham €r-
t6es de abastecimente com dados
falsos. Para ludibriar a entidade
que emite o cart6q de gbastecimen'
to, as pessoas limitavam-se g inclui4
nomes, de familiares n6o resideniei
em Maputo, qus apenas estivesse{

Lcvslttmento
de nrodutof
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blemas gue os cart6es Provisdrios
estavam a criar em certOs bairros
e imediatamente tomou medidas pa-
ra o €rrs ser corfigido' E assirn
que na passada sexta'feira as fami'
lias deslocaram-sg Bos seus postos
de abatecimento Pfra levantar os
seus g6neros.

Situagdo mais ou menos id6ntica
Jeu's: nolnicio dg' (Operirgso Pro'
dugSo>, quands foi necesshrio fazer
a troca dos cart6es de abastecimen'
to. Inicialmente exigiram is Pes'
lnas para se aPresentarem co'm os
bilhetes de identidade de todos os
componentes de cada agregado fa'
miliar. Na mesma altura, ningudm
egtava <interessador em circular
sem documentagSo. Por isss foi ne
cessdrio esclarecer que o ddcumen'

em visita ou que viessem mesmo a
propdsito de aumentar es documsn'
tos do agregado. Ou rl€Slns envia'
vam um dos documentos pelo cor-
reio.

A vcrificag5o e actualizagio dos
cart6es de abastecimento tem co-
mo Dbjectivo conhecer o nfmero
.ias pessoas que de facto vivem ac'
tualmente na cida'le de Maputo, pa-
ra se prdceder a um melhor abas-
tecimento (por igual) do5 produtos
controlados pelo Novo Sistema de
Abastecimento. Se o ndmero de
pessoas diminui com a operagSo em
curso, e l6gics qus hajam exceden-
tes que pcfder6o aumentar os QUOr
tas de cada familia. 

: ,
NARCISO CASTANHEIRA
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