
Seis candongueiros foram neutralizados no distnto de Chi-
buto numa operagSo langada nos finais do m6s passado por
uma comissSo dislr,tal de combate i candonga e que resullou
na apreensSo de grandes quantidades de produtos de prime ra
necessidade entre os quais o aFroz, agriear, leile e outros que
se enconttavam nas m6os daqueles suieitos.

A comissSo que dir ige a operagdo cos de ar(az na sua resid€ncia' tendo
integra diversos elementos das estru- af irmado que comprou aquela quanti-
turas locais e nomeadamente do Part i-  dade de arroz a um seu sobrinho e
do, Governo' Forgas de Defesa e Se- eue se destinava ao consumo proprio,
guranqa, al6m de organizag6es demo- porguer alega. viviam sob a sua res-
cr6t icas de massas. ponsabil idade mais de tr inta pessoas.

te, declarou i  comlssSo que comprou
aquele produto ao senhor Afonso To,
ve,a que d t ido como um dos pr inc i -
pa is  cabec i lhas da prd i ica de candon-
ga  naque l s  d i s t r i t o .

Nesta primeira fase o nosso obiec-
livo 6 apanlrarmos o tpeixe mlfdolr e
com base nele vamos langar uma gran-
de operaqio de neqtralizaqio dos prin-
cipais responsiveis pela candonga no
distr i to - disse o. responsi ivel distr i-
ta l  de abastecrmento.

Dentro de dias - acrescentou -
os elementos neutralizados serio en-

De acordo com um reporter da Rd-
dio Mogambique, estes malfeitores fo-
ram neutral izados nas aldeias cornu-
nais lvtuamuza e Eduardo Mondlane.
'  A mesma fonte inlormou que entre

os elementos surpreendidos f igura Mp-
med lbraimo Dil ivane, antigo comer-
ciante numa das zonas do distr i to,
acusado.de ter  vendido t r6s sacos de
agticar por.12 contos cada.

Durante as investigaQ6es, que con-
t inuam em curso naquele  d is t r l to  para
se apurar a veracidade dos factos e
a proveni6ncia dos produtos, Momed
Di l ivane af i rmou ter  vendido aquela
quant idade de agtcar  a  Miss ine Anto-
n io  Machine que tambem conf i rmou a
compra do produto por aquele preqo,

Sabe-se, por outro lado, que o aeu-
car  vendido a Miss ine Anton io  Machi -
ne era para ser ut i l izado no fabrico
de bebidas que s5o vendidas ao pre-
Qo de'2 000.00 Meticais cada garraldo
de 20 l i tros.

Francisco Cumaio, morador na al-
de ia  comunal  Muamuza.  lo i  igua lmen-
te  surpreendido com mais  de 20 sa-

Outro  candonguei ro  surpreendido
pbla  comlssdo ant i -candonga do Chi -
buto"  d  Momad Raf ioue.  res idente na
c idade capi ta l  do c l is i r i to .  qye vendeu
dois  sacos de aqucar  a  um ta t  senhor
Covane. , fabr icante de aguardente,  pe-
lo  preqo dp 10 mi l  Met ica is 'cada,

Este e lemento.que ndo 6 comerc ian-

caminhados ao Tribunal local, para
efeitos de iulgamenlo.

De acordo com o reporter da R6dio
Moqambique em Gaza, a operagio
ant i -candonqa cont inua naquele  pon-
to  da .prov inc ia  de Gaza para se 'poder
detectar  ds ' restante$ '  agent*  l igados
a esta  actuagdo.

Quatrp doo seis utndttngueiras deticlos no di.rtrito do Chibttlo, vende..r,e
tro' lundo as quultidodes de artigos apreendid()s nas .trr,,5 lcrirl|ncia;s


