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"Alta candonga"
um dos alvos

T sq| alrlrz
A chamada ..alta candongao, quo onvolve grandes

-nca6ciol" de que 30 pode owir falar, aqui e acoli, a
tamb6m um dos alvos da campanha agora om curso, 3G-
gundo infonnou o Director Prouincial da Policia de Inver-
tigsfao Criminal em entrwirta i TEIIPO:

p, l6-t?

Tempo: - Quantos individuos ii
toram detidoo derde o inicio da
canpanha at$ hoic?

FIC; - Pescls o inicio at6 hoje
forarn detidas quinhentas e cin-
quenta e quatro pessoas envolvidas
na candonga, incluindo aquelas que
posteriormente foram soltas por in-
sufici0ncia de proyas.

T. - Olds 6 quo os pre3os cum-
pnom t3 3urs penar?

PJC - Os condenados curnprem
as suas penas em centros de reedu-
cag5o.

Este, pio antes
de .olrcregio

cevadl,
err vendldo
r i0,00 MT,

eomo prego mfnlmo.
Alnda hole pode

scr eompredo,
prtcurado eom
mals prud0nele

porque
os vendedores

agorr s6 o vendem
a eonhe+ldos

T. - Quanto tempo leva um indi-
viduo decde a detengio at6 ao iul-
gamonto?

PIC - Normalmente, os detidos
levam 24 horas desde a altura da
detengio at6 ao seu envio ao Tribu-
nal. Quando se fazern-grandes ope-
rag6es esse tempo chega a atingir
48 horas por serem muitos e o tra-
balho de instrugSo de processos n6o
poder ser feito em menos tempo.

Mas h6 casos que envolvem can-



dofigueiros apaohados com mGrcE-
doripg enr gran&s quantidades; Es-

. scs ficam na Pollcia por um perfodo
tm{ximo da 16 dias, tempo em quc

r€ fazem as averiguac6es mais apro-
fundadas para I descoberti dm
mecanismos da aguisiclo dos pro-
dutos e prov6vels implicados.
, T.'- Pare al6m do ciclto po|ltco

$ro Forlc.mento I provlrC podcr

. roe lrtar-lc em eon.oqu6nda do
mcrcado ltcgllo, achem quo havcrl

' rmr llgaeio dlrccta cntrr algunr
candonguehor cofil ol bandor ar-
medor a roldo da Africa do Sul?

PIC - Nio hA provas disso. Mas
. 6 claro que a candonga se insere

ne acclo inimiga. Tanto os bandos

armados corrio 08 candongueiros,
pretendem desestabilizer.

T. A &medr .elte cetdon-
glr, $lc cnvoho rmg6clor d.
gnrdc cnvugadura . comtrelo [o-
g.l o crpccuhtho obr''r gfucros
afimcnticlor nlo rlo contcnpledor
pcla cenpcnha quc rgorr decom?

PIC - O combatc e esse tipo
de candonga enquadra-se, negta
campanha. Ali6s 6 nosso objectivo
centrar af os nossog esforgos nog
pr6ximos meses.

T.. - Qual 6 a perrpcctha dt
cnquadnmento d6clo-ccon6mlco det
pesfotr qu€ orworcdcn pclo caml-
nho da candongb alcgando nccrr-
dtirdc dc robrcvfufl

PIG - A pcrspectiva 6 dc cnqua-
drar csses cfenrrtos om unldaCcr dr
produglo exlgtentcr nas divcnu'
Provlnciag do Pa[s, depoir do crm-
primento do processo dc reeducrglo.
os criminosos cto envladdr pcb
Servlco NacioQal de Reeducaglo pG ,
ra os centroS, conformc a tue clar- I
sificaclo. Dat serlo integndor .nar
unidades r quc fizearcs reforCncle.

Os eur apanham pouco tcmpo dr
pena aplicada pelo TrlbunJ r quc
nlo sc iustifiquc o gasto dc dinhcl-
ro com o rou transportc para longc,
poderlo passer o seu procceco dc
reeducagto na8 Zonas Verder lt
criadae.
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