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Trata-se de Mohamed Ali lbrahimo.
dono de uma loja no bairro da Ma-
lhangalene, Gapaldas R. Moorgani,
socio-gerente do '"Bazar Favorito",
si tuado na 25 de Setembro, Govinde
Car6, proprietdrio da casa "Solanki",local izada na Karl Marx e lbrahimo
Mahomed, apresentado como armaze-
nista, na Avenida Josina Machel.

Os comerciantes detidos, tazem
parte de um total de mais de 20 ele-
mentos, acusados por candongueiros
ao serem ouvidos depois da sua de-
tenedo no s6bado, como sendo os
fornecedores por atacado de alguns
dos artigos raros que comercializa.
vam a preqos altamente especulativos.

Na operagSo de busca ontem reali-
zada, toram tamb6m apreendidos em
cada uma das lojas visitadas, diver-
sos artigos dos gue se vendiam na
esquina do Ho Ling.

No estabelecimento comercial de
Mohamed Ali lbrahimo, indicado p€los
candongueiros como sendo um dos
seus fornecedores foram apreendidas
mais de 1600 bolas de pldstico arma-
zenadas. Embora este comerciante
ndo tenha sido ainda ouvido sobre a
sua ligagSo com os candongueiros,
estes revelaram no interrogat6rio a
que foram submetidos que lhes man-

dava vender as bolas ao prego de
100,00 meticais, na candonga. De
notar que as bolas de pliistico fabri-
cadas no nosso Pais custam segundo
a [abela de pregos, 18,00 meticais.
No estabelecimento de Mohamed Alr,
elas n6o eram comerciafizadas.'Rafael, conhecido nos meios pol i-
ciais como um dos chefes da can-
donga, embora nao tenha no sdbado
revelado o seu verdadeiro nome,
decidiu ontem denunciar lbrahimo
Mohamed, armazenista, de ser a pes-
soa quo lhe fornecia os artigos raros
que vendia estacionado nas esquinas
das Avenidas Zedequias Manganhela
e Filipe Samuel Magaia, onde veio a
ser detido"

No "Bazar 
-Favorito" foram encon.

trados milhares de objectos de orna-
mento oriundos da China que Gopal.
das Moorgani vendia atrav6s de um
grupo de candongudiros que lhe
prestavam servigos.

Govinde Car6 6 proprietdrio de uma
loja de confec9des, mas nos seus
armaz6ns guardava tamb6m grandes
quantidades de 6leo alimentar, sab6o

"Bingo" e sab6o "PiOneiro", produ.
tos cujo fornecimento d controlado
atrav6s do Novo Sistema de Abaste-
cimento.

Os artigos encontrados nestas lojas
foram ainda ontem transportados para
a Policia onde permanecerdo at6 que
os seus donos sejam ouvidos.

Na operag6o de busca ontem efec.
tuada ha a destacar a cooperag&o
popular, desde logo que a Policia
estacionou o seu autom6vel diante
da loja pertencente ao comerciante
Mohamed Ali  lbrahimo.

A r6pida enchente que se seguiu
d presenga al i  das Forqas Policiais,
assim como os murm0rios que a
populagao ia confiante comeQou a
libertar deixou patente o facto de que
o estabelecimento comercial de Ali
lbrahimo pouco lhes serve.

Sinda mal tinha comegado o di6-
logo entre o comerciante e o agente
policial e, as pessoas que acorreram
ao local j6 denunciavam o proprietil-
rio da loja como sendo especulador:
Ele vende os seus produtos a pregos
muito altos, H6 os que a gente ye
entrar, mas que nunea s6o vendldos,
dizia o p0bl ico.

O espanto foi enormo quando o
p0blico viu sair da loia as mais de
1600 bolas de pl6st ico que o homenr
n6o vendia so porque n5o queria

Entretanto, ontem a zona do Ho
Ling apresentava um aspecto dife-
rente do habitual, s€m aqu€le bulicio
que jA era pecul iar da zona. Por6m,
tal situag6o n6o significa de forma
alguma que a situagio da candonga
tenha sido completamente debelada
ao nfvel desta cidade.

Julga-se terem mudado de poiso.
Na opini io do p0blico, contorme aus-
cultamos. pode signif icar um recuo
tdctico. Alguns cidadSos alvitram so-
bre o assunto em termos, tais como,
os candongueiros foram agugar as
unhas para virem atacar com mais
ferocidade.

Enquanto isto, os estabelecimentos
do MKCentro da 24 de Julho e o da
Eduardo Mondlane, ficam sitiados
horas antes da abertura. Log6 que as
portas se abrem ao p0blico, os produ-
tos de primeira necessidade desapa-
recem num 6pice, e, imediatamente
postos I revenda, m,esmo a porta
dagueles estabelecimentos.

Nas imediag6es da zona Ho Ling
contactemos com um transeunte qu€
nos disse: Eles dispersaram desta
zona mas 6 posslvel que se inslalem
em gualquer outro ponto da cidade
e al continuem com a sua pr6tica.


