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

Na operaqSo denominada <<Neptu-
no:) haviam sido detidas 81 pessoas
acusadas de serem fornecedores e re-
vendedores de peixe e outros maris-
cos a pregos extremamente elevados.

Porem, feitas as averiguag6es pre-
l iminares, ainda na sexta-feira, pes-
soas loram soltas por insuficidncia de
provas sobre o seu envolvimento na
pri i t ica de especulagdo. Outras 2
pessoas t iveram l iberdade condic ionat
em virtude de serem m6es com bebes
ainda muito pequenos.

Dos 81 individuos detidos na ope.
rag6o <<Neptuno>>, tambdm n6o irSo ao
tr ibunal 5 menores, soltos logo apos
a elaboragSo dos respectivos proces-
sos. Estes ult imos casos canalizados
ao tr ibunal de menores onde, de acor-
do com a gravidade de cada caso,
decidir-se-6 qual deve ser o seu en-
caminhamento.

Nalguns casos se16 suficiente a
abordagem da conduta destes meno-
res com os respectivos pais, outros
a alternativa serd o seu envio a
centros de reabi l i taqdo do Minist6rio
da Educagdo e Cultura.

Para permit ir  o cumprimento do
prazo de detengSo estabelecido por
lei,  as forgas pol iciais envadiram es-
lorgos para que um dia depois da
operagdo t ivessem sido concluldos os
trabalhos de instrugdo de processos

dos acusados. Daf que ao coryrpleta-
rem o terceiro dia de deteng6o os
acusados serSo ouvidos em tr ibunal,

A venda do pescado que se en-
contra presentemente armanezado em
frigorff icos da PESCOM, seri  feita na
Cooperativa de Consumo do Bairro
Triunfo, no mercado do Xipamanine
e no mercado da Malhangalene. Entro
os 4318 quilos de mariscos, constam
3018 qui los de carangueijo, 300 de
camario e 1000 de peixe.

Porntenor de um iulgonrtnto leito na illtinm quarta'teira a Lttn
qcusados cle praticar candonga.
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