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s6o movidgde
por Lourengo Jossias
Gonstituem novidade a:t guia$ lfrstiturcas para alguns produt<tsaltmenltcios p(oduztdos no campo Poderent
ser trazidob para as ctdades enr pequenas quantidades. Tomada setn $e
considerar os aspectos negativos que
provoca para o campon€s que 'Jroouz
para si e para as familias nas ctda'
des, a medida veio determtnaro au'
mento do trabalho burocr6tico {mars
um) passandoo Estado a pagar gente
cujo irabalho e assinar tiguias do comidau.
A nossa tentatlva de calar, veio o
apontamento do Sr. S, F, Malurnbe,
publicado ns. p6gina de 4.! feira Co
dia 12 de Setembro e que sem d*vida
consideramosuma oportunidadepara
quem de direitq esclareceras razfres.
O lilulo dado ao artigo e i6 uma in"
terrogagdo e como taf, mereca res.
posta para n6o so se conhecerem as
razbes que levaram i tomada ds so"
nrelhante medida. corylo tarnbdm para
n6o dar lugar a especulag6es.
Em lnhambane, nos distritos, instl.
tucionalizo*se uma medida segundo a
qual. algune produtos par6 eonsumo
(coco, feii6o, farinha de mandioca,
etc.l, nf,o podem lransitar para Maputo ou Gaza sem um5 guia de marcha.
As guias sio passadas pelas deleoagoes disrritais da AGFIIGoM e por
cada produto. d6-se como direito, 25
qullos para levar para Maputo. Ao
tempo sm que estivemosem lnhambahB, disseramros que a medida ctesti.
na-ge a evitar a eandonga em Maputo
Embora aereditemos que s medida
tenha sldo tomada por pessoas com
idonaidade permitimo-noe p0-la em
causa Em primeiro luoar, todos se.
bemos qrle Testa cidade de Maputo

onde vlvemos, a talta de produtos alimenticios e um facto. Constitui, por
isso, uma medida rrdicula protbtr a
Itvre circulaqAo de produtos do calnpo para a cidade'
Em Maputo, lodos sabemos que vi.
vem e trabalhanipessoasque l{em os
seus pais e demais tamiliares ern
Gaza ou lnhambane dedicando-seA
agricultura.Esses familiares,tem necessidade de enviar cornids para os
seu$ err Maputo e estSo deseiosos
de o lazerem,desejan,Jopor isso que
este sistema se simplifique.
Em Inhambane,por exemplo,hA zonas cnde^ on camponesestiveram altos rendimentos este ano, rnas cruzam os bragos e assistem impdvidos,
ao apodrecimentcdos seus produtos,
sem nilnca terem tido oportunidadede
os mandar para os seLls familiares
espalhaciospor este pais.
Como se e$tas desvantagenstodas
n6o bastassem.temos 2 aquisigao e
pedidos das chamadag guias de comida que 6 um processo eomplicado,
gue mais parece um pedido de favores e AGRICOM em rela0So Aqrrilo
que cada um oroduziu.
Os interessadossaem das suas aldeias e locafidades (hs vezes numa
dit8ncia de 100 quilometros)e veo e
sede distrital pedir guia de comidaNa sede dlstrital,na AGRICOM,tanto
ss pode dizer que o delegado n6o
est6 eomo se pode afirmar que n6o
podemos passar a guia'porque temos
muilar que ainda n6o foram assfnadas... porgue o chele eslava envolvlda
na oreperaeio da vlslta do Senhor X'
E Incrfvel,mas 6 assim mesmo En.
qtranto o chefe estiver a preparar uma
visita do fulano nf,o se assinam as
quias. venham as nessoasdonde vie.
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A situagdo 6 tal que uma pessba
pocie tazer tres ou crnco viagens da
sua localidade so distrito, em busca
de uma ouia.
M a s , i s t o 6 a p e n a so p r i n c i p i od u m a
qin6stica eue o lnteressacjovai tazer
. a
durante s viagem para-N4aputoN
ROMOS loqo na Maxixe,lnhambane,
ou outra terrninal, perqunta-sepelas
guias. <Guias de Marcha>.aGuias de
Comidal, e querem ver os respectivos
produtos.
Se os <chefesl n5o quiserem, al'
guns produtospodem ticar com 3 $u&
ouia l"rastandodizer qae n autocarro
estS muito cheio, temos gasto multos
pnells. E assim mesmo, e mais L!m
favor se deve pedir.
JA mais pr6ximo de MaPuto, em
F;4avila,surge o controlo decisivo'
Ate ss e$queeemde exiqir a outra dorlandclprto'
cr:mentaQSo
do rrassageiro,
riclacJeaos orr:dutos e As guias. Tr€s
ou qualro pessoas.sobem A ba$agei'
ra do autocarro e <trabalhaml.
CA em baixo, o <chefel vai assi'
nanrJoas guias. Visto, fulano de tal!
Aqui, cocos. farinha, feijdo e outros
produtos ficam, mal haja um Pequeno clesentendimento.
Que se pas'
sa afinal?
Ate a c!R+a,sabiarnos apenas Que
as guias eram exigidas aos cidaddos
e m r r l a g e m .M a s , q u e p e q u e n a sq u A n '
tidades de eomida devam tamb6m,
ser acompanhadasBor guias, 6 uma
estranha novidade que encontramos
este ano entre Mapulo. Gaza e Inham'
bane.
Como diz o Sr S. F Maltrmbe,6
incrfvel que se tenha tomado esta
m p d i d ap a r a e v i l a r a c a n d o n o a C o m plicamos a nossa pr6prla vida sem
necessidadenenhuma dissol

