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AMBIENTE DE pânico entre as vendedoras, 
correndo de um lado a outro, algumas delas 
com crianças às costas e banheiras ou 
embrulhos na mão, é o cenário que pode ser 
visto há pouco tempo. No meio das senhoras 
estão também alguns rapazes que fazem o 
mesmo negócio. “Sobreviver e não roubar para 
não ser preso” é o que eles defendem 
justificando as sim o recurso à venda 
ambulante. Procuram uma razão para aquele 
cenário, final fogem dos agentes da polícia 
como o diabo da cruz. 
Os fiscais, que trabalham geralmente a pé, não 
vêem muitas alternativas para apanharem, no 
mínimo, cinco dessas vendedoras que parecem 
estar melhor do que estes agentes do governo 
em termos de resistência. Já na ponte acontece 
o contrário, pelo menos foi o que verificou a 
reportagem no local. Os arredores estavam 
cheios de agentes da Polícia ou até uma 
esquadra móvel, mas 
a ponte continuava intacta com a gritante 
ausência das pessoas que fiscalizam o 
comportamento da população em lugares 
públicos ou violam as regras administrativas. 
As senhoras vendem os seus produtos 
normalmente, sem uma intervenção clara dos 
homens de quem elas mais fogem: os polícias 
e fiscais. 
As administrações comunais ou municipais 
conhecem a realidade, mas preferem não 

comentar, admitindo que os departamentos de 
fiscalização têm uma palavra a dizer quanto a 
isso. Como sempre, em qualquer um desses 
lugares, a imprensa não recebe nenhum 
esclarecimento sem ordem “superior”. 
Dos polícias localizados nesses pontos, em 
conversa informal, o que se colheu é que a 
teimosia dessas senhoras e de outros 
vendedores que usam as pontes, passeios ou 
largos para fazerem o seu comércio, “é 
persistente”. 
Com alguma relutância, o agente de quem não 
podemos identificar o nome gravado no peito 
esquerdo da farda expressava facialmente 
algum resgate por a mesma cena repetir-se 
todos os dias. Do lado das vendedoras, a 
resposta é a mesma de sempre: 
“Se não vendermos como é que vamos 
sustentar os nossos filhos?” Muitas vezes ao 
lado do lixo, urina ou outros dejectos 
humanos, elas posicionam-se para vender 
alimentos ou outros bens e a polícia (quase) 
nada faz. 
Outro dos agentes respondeu que essa 
contenção permite que se evitem situações 
como ofensas corporais às senhoras ou mesmo 
o uso emocional das armas que pode originar 
ferimentos ou mortes. “Elas surgem muitas 
vezes com um ar de insulto aos agentes da 
autoridade como nós”, confessou o agente. 


