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Uma quadrilha composla por sele
fndlvíduos, alguns dos quais desem-
pregados, loi desmantelada pelos mi-
ficlrnos do Bairro Comunal de Ma-
langa. detidos os seus componenteg;
indlciados de prática de rcvenda ile-
gat e candonga de bilheies de viagem,
adquiridos na terminal da empresÍì
Oliveiras Turismo e Transporles. Lda.

Os bilhetes eram PosterioÍmente
revendídos ao clobro e tripis 6e preÇo
e alguns em moeda estrangetra' Di-
versos mineiros moçambicanos, vindos
da Rfr ica do Sul, foram ludibriados
por elementos da quadri lha desman-
telada.

Os sete elementos da quadrilha
são: CotÉlantino lìtaÍcos NevÊs, mo-
rador nq Bairro de Aeroporto. desem-
pregado, que êstava na rpossê de
mais de 9 000.00 MT. bem como uma
quantidade de três randes e 50 cen-
tavos no momênto da detençâol Jaims
Francisco Machava, morador do Bair-
Íe Maxaquene e trabalhador da Em-
plama. Este indivídus estava afecto
como guarda nas tardes. na Emplama e
durante as manhãs <rtrabalhavalr na
terminal da Empresa de Transportes
Oliveiras, comprando e revendendo bi-
lhetes; BonlÍáclo Mabunda, morador
no Chibuto; António Guembe, encon,
trado na posse de 2229,50 MT e cinco

randes; Júllo Maniate. morador do
Bairrg Laulane; Auguslo Mabunda, rno-
rador  do Bai116 Malanga e a inda Boa-
ventura Sumbf, moraclor , no Bairro
Chamanculo'

A detençãç da quadri lha começou
com a denúncia Íeita por alguns mo-
radores do Bairro MaÍanga. acerca de
alguns indivícluos que revendiam br-
lhetes a preços exorbitantes" fota das
bichas da terminal da Empresa Oli-
veiras.

InÍormads sobre e âsSuoto. o Se-
cretário do Grupo Oinamizador do
Bairro Comunal de Malanga, lsaac
Vasco Sitói,  iniciou as investigações
juntamente com os mil icianos do bair-
ro. No prlmeirs dia, clois indivíduos da
quadri lha foram ímediatamente deti . .
dos; A partir daqui, não foi diÍícll
capturar os restantes membros da
quadri lha, contorme expl icou I Secre-
tár io  do G.  D.

Sabe-se que os bi lhetes para Cho-
kwè. comprados na bilheteira ao pre-
ço de 90,00 MT, eram revendidos a
250.00 MT cada um; os bithetes para
Xai-Xai ao preço legal de 109"00 MT.
e r a m  p o r  s u a  v e z  r e v e n d i d o s  a
300.00 Mï e os bilhetes para Mania-
caze, vendidos na empnesa ao preÇo.
de 159,00 MT. êrâm na ctrdonga re-
vendiclos a 500,00 MT cada.


