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Uma quadrilha composla por sele
fndlvíduos, alguns dos quais desempregados, loi desmantelada pelos mificlrnos do Bairro Comunal de Malanga. detidos os seus componenteg;
indlciados de prática de rcvenda ilegat e candonga de bilheies de viagem,
adquiridos na terminal da empresÍì
Oliveiras Turismo e Transporles. Lda.
Os bilhetes eram PosterioÍmente
revendídosao clobro e tripis 6e preÇo
e alguns em moeda estrangetra' Diversos mineiros moçambicanos,vindos
da Rfrica do Sul, foram ludibriados
por elementos da quadrilha desmantelada.
Os sete elementos da quadrilha
são: CotÉlantino lìtaÍcos NevÊs, morador nq Bairro de Aeroporto. desempregado, que êstava na rpossê de
mais de 9 000.00MT. bem como uma
quantidade de três randes e 50 centavos no momênto da detençâol Jaims
Francisco Machava, morador do BairÍe Maxaquene e trabalhador da Emplama. Este indivídus estava afecto
como guarda nas tardes. na Emplamae
durante as manhãs <rtrabalhavalrna
terminal da Empresa de Transportes
Oliveiras, comprando e revendendobilhetes; BonlÍáclo Mabunda, morador
no Chibuto; António Guembe, encon,
trado na posse de 2229,50 MT e cinco

Á,

randes; Júllo Maniate. morador do
Bairrg Laulane;Auguslo Mabunda, rnor a d o r d o B a i 1 1 6M a l a n g ae a i n d a B o a ventura Sumbf, moraclor, no Bairro
Chamanculo'
A detençãç da quadrilha começou
com a denúncia Íeita por alguns moradores do Bairro MaÍanga.acerca de
alguns indivícluos que revendiam brlhetes a preços exorbitantes"fota das
bichas da terminal da Empresa Oliveiras.
InÍormads sobre e âsSuoto. o Secretário do Grupo Oinamizador do
Bairro Comunal de Malanga, lsaac
Vasco Sitói, iniciou as investigações
juntamentecom os milicianosdo bairro. No prlmeirs dia, clois indivíduos da
quadrilha foram ímediatamentedeti..
dos; A partir daqui, não foi diÍícll
capturar os restantes membros da
quadrilha, contorme explicou I Secretário do G. D.
Sabe-seque os bilhetes para Chokwè. comprados na bilheteira ao preço de 90,00MT, eram revendidos a
250.00MT cada um; os bithetes para
Xai-Xai ao preço legal de 109"00MT.
eram por sua vez revendidos
a
300.00Mï e os bilhetes para Maniacaze, vendidos na empnesa ao preÇo.
de 159,00MT. êrâm na ctrdonga revendiclos a 500,00MT cada.

