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Acabou o "lVlK-3"
Candongueiros
a contas com a fustiga
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Numa minuciosa operagio policial desencadeada no passado
sdbado, envolvendo trezentos agentes da policia e fiscais do Gabi-
nete de organizaqf,o de Ahastecimento de Maputo, duzentos agam-
barca,core_s-especuladores que actuavam no chamado <<MK-3rr, nas
esquinas da Filipe samuel Magaia e Zedequias Manganhela, (Ho-
-Ling) na baixa da capital, foram cercados, detidos e conduzidos
i pris6o, tendo sido posteriormente julgados.
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A operagSo, que durou cerca de
uma hora, foi preparada de tal
forma que nenhum dos especule-
dores conseguisse escapar. Pessoas
que de momento passavam perto,
apercebendo-se de que se dava
caga aos contrabandistas, volunta-
riamente colaboraram com os
policias para que nenhum fugisse,

3
$

TEMPO - 13112/8r



f{o prosseguimento da operagio policief iniciada no sAb*do pa3sa-
do, quatro grossistris proprietirios de loias arusados de enrolvimento
em aca6es de candonga foram detidos na tltima Segunda-ieira om
Itfaputo. Trata-se de ftfohamed Ali lbralrimo, dono de uma loia na Ma-
lhangalene, Gapaldas R. Roorgani s6cio-gerente ds ..Bazar Favorito",
Govinde Gara, proprietirio ,da casa ..Solanki,' e lbrahimo Mohamed
apresentado como armazenista.

Os comerciantes agora detidos fazem parte de uma lista de muitos
elementos apontados pelos candongueiros ao serem ouvidos pelae auto-
ridades policiais. Foram acusados de fornecenam por atacado ortigos
qus escasseiam no mercado, gue posteriormente €ram revendidog no
mercado negro a prego$ altamente especulatiyos. Ouyidos pelas autori-
dadas, confirmaram o *eu envolyimsnto n€stsi negicioe obccuros.
Buscas passadas no3 $eus estabelecimentos permitiram a detengio de
muitas guantidades de artigos que apareciam no Ho-Ling.

Entretanto, 57 cidad6os dentre os detidos do passado sibado,
ji loram julgados e condenados a penas de I e 2 anos de prisio por

-tr6s sec96es do Tribunal Popuhr de Maputo, ap6s a comprovafiio de
que sio efectiyamente candongueiros. Eles serio enviados oara campos
de reeducagio, onde se procurari a sua relntegrlg{o social.

Cerca de trinta pessoas, por outro lado, 9ue tamb6m haviam sido
detidas na,mesma operagflo foram poetas em libcrdade por se ter cons-
tatado que nio eetavam enrolridas em candonga

uma situagSo de roubo e <<aldrabi-
ce) ) , -numa compl icada te ia  de
cumplicidade e compadrio.

Alguns dos produtos que eram
venciidos no Ho-Ling s6o de pro-
dugSo nacional, desviados das f6-
bricas por trabalhadores af infil-
trados que os entregam a amigos,
empregados ou familiares para os
venderem a preqos assustadora-
mente especulativos.

Outros, tais como, rel6gios elec-
trdnicos, lAminas. certas marcas
de pastas dentifricas, perigas, s$o
de provenidncia estrangeira, que
entram no Pais atravr6s dq vias
obscuras e em quantidades comer-
ciais. <Com tanta falta que existe
no mercado legal, as pessoas fe-
cham os olhos e compram uma
pasta dentifrica familiar a 800,00
meticais> comentava algudm.

A operagSo de s6bado, pordm,
foi o infcio. Apanhou-se a cauda
mas torna-se imperioso agarrar a
cabeqa. Daqui seguir-se-do outras
operag6es para o desmantelamento
da rede de contrabando, do agam-
barcamento, do roubo e especula-
g5o. AtravrSs dos jd detidos e pos-
sfvel encontrar-se os outros, aque-
les que estSo no ponto de partida
da candonga, tanto fornecadores
como revendedores. De momento
s6 rufu o <MK-3>. Mas 16 necessS-
rio cortar-se o mal pela raiz por-
que os grandes candongueiros, os
c6rebros, ndo sdo os que vendiam
no Ho-Ling.

F.M.

denunciando ainda outros que es-
tavam ausentes, alguns dos quais
viriam a ser detidos em suas casas'

Para se evitar maior confus6o,
o Mercado Central, (que se situa
a poucos metros do Ho-Ling), es-
teve encerrado ao priblico Por al-
gum tempo, n5o fossem alguns dos
implicados 16 se esconderem con-
fundindo-se com a poPulagSo.

Imediatamente apos a detenqdo
e recolha dos elementos esPecula-
dores para o Comando da Policia,
ai comeqaram imediatamente os
interrogatorios preliminares a ca-
da um deles.

Desde h6 muitos anos que na-
quele local se vendiam artigos di-
versos e bugigangas sem grande
interesse. Com o passar dos tem-
pos e com a escassez de muitos
bens, gatunos, agambarcadores e
contrabandistas encontraram no
local o sit io ideal para as suas p16-
ticas criminosas.

J6 nos ultimos tempos podiam-
-se comprar ali pastas dentifricas,
lAminas, garrafas-t  e r  m o,  pefgas,
rel6gios electr6nicos e outros pro-
dutos e artigos que ndo se encon-
tram no mercado legal ou que ai
escasseiam, vindos do estrangeiro
ou roubados em fdbricas nacionais.
em grandes quantidades.
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PARTIR DA CAUDA
PARA A CABEqA

Na realidade, para al6m daquele
grupo detido no sdbado, existem
o u t r o s  f o c o s  o n d e  s e  p r a t i c a  o
mesmo tipo de crimes, tanto em
Maputo como em outras cidades
do Pais. Por outro lado, os indi-
viduos agora a contas com a jus-
tiqa constituem uma parte de toda


