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Sele individuos foram recenlemenle iulgados e condenados
a v6rios anos de prisSo pelo Tribunal Provincial de Tete por pr6.
lica de candonga" segundo o emissoy provincial da Rridio Mogam-
bique naquela Provincia. Estes individuos foram detectados e
neutralizados numa operagio denominada aFAISCA, efecluada
por uma comissio composta por elementos das direc96es provin-
ciais do Com6rcio Inlerno, Justiga, PPM e Seguranga.

o combate aos candoguelros na Pro- cidade e alasirou-se depois para os
vincia de Tete j6 est6 a atingir os mais outros pontos da provincia.
aftos-pontos de.aegSo no desencadea- Primeiramente" a sua acAEO fol de-
mentg das operag6es tanto a nivel da sencadeada a nfvel de rastaurantes da
ci.dade, como em alguns distritos" cidade, onde foram detectados e neu-

tral izados alguns elementos envolvidos
A comissdo foi cr iada no passado na venda de bebidas secas provenien-

dia 3O de Dezembro e comegou a ope- tes do Songo.
rar em principios do mds passado. A Ainda na primeira fase, foram neu-
Olensiva teve o seu infcio a nivel da tral izados em vdrios bairros da cidade,

elementos que se dedicavam A venda
de p6o a pregos especuiat ivos.

No distr i to de Moatize foi detectado
o gerente da loja cie Chandoca, que
vendia a preQo especulat ivo alguns
produtos de pr imei ra  necess idade.

Segundo a mesma emissorao a maior
pena de prisSo foi apl icada a Raul
Eug6nio AlfAndega: tr6s anos de pri-
s6o maior  e  mul ta  de gnco mi l  me-
t icais, por desvio de cem sacos de
{arinha de tr igo pertencentes a <pa-

_ daria Moderna>>, e-m degrlqento des-
t:  unidade que, por"fa[ta daquele ce-
real,. tabricava ult imamente pdo de bar-
xa qualidade, escuro e azedo.

Ainda no Distr i to de Moatize, foram
condenados quatro elementos detecta-
dos pela comissEo, por venda de pro-
dutos diversos a preQos especulativos.


