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SerSo hoje levados ao Tribunal Popular Provincial,TS dos
81 individuos delidos na $ltima sexta-feirana operagdo poticial
contra os candongueiros de pescado, na capital do Pais. O
comandantedistrital da PPM qua revelou esta informagio, disse
ainda que ser6o hoje vendidns i populagdo os 4318 quilos de
pescado apreendido na referida opera96o.

A venda do pescado que se encontra presentementearmanezadoem
frigorfficosda PESCOM,seri feita na
Cooperativa de Consumo do Bairro
Triunfo, no mercado do Xipamanine
e no mercado da Malhangalene.Entro
Na operaqSo denominada <<Neptu- dos acusados. Daf que ao coryrpleta- os 4318 quilos de mariscos, constam
no:) haviam sido detidas 81 pessoas rem o terceiro dia de deteng6o os 3018 quilos de carangueijo,300 de
acusadas de serem fornecedorese re- acusados serSo ouvidos em tribunal, camario e 1000 de peixe.
vendedoresde peixe e outros mariscos a pregos extremamenteelevados.
Porem, feitas as averiguag6espreliminares, ainda na sexta-feira, pessoas loram soltas por insuficidnciade
provas sobre o seu envolvimentona
priitica de especulagdo. Outras 2
p e s s o a st i v e r a m l i b e r d a d ec o n d i c i o n a t
em virtude de serem m6es com bebes
ainda muito pequenos.
Dos 81 individuosdetidos na ope.
rag6o <<Neptuno>>,
tambdm n6o irSo ao
tribunal 5 menores,soltos logo apos
a elaboragSo dos respectivos processos. Estes ultimos casos canalizados
ao tribunal de menoresonde, de acordo com a gravidade de cada caso,
decidir-se-6qual deve ser o seu encaminhamento.
Nalguns casos se16 suficiente a
abordagem da conduta destes menores com os respectivospais, outros
a alternativa serd o seu envio a
centros de reabilitaqdodo Minist6rio
da Educagdoe Cultura.
Para permitir o cumprimento do
prazo de detengSo estabelecido por
lei, as forgas policiais envadiram eslorgos para que um dia depois da Porntenor de um
iulgonrtnto leito na illtinm quarta'teira a Lttn dos
operagdotivessemsido concluldosos
qcusados cle praticar candonga.
trabalhos de instrugdo de processos

