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Uma nova noÍma na empresa <<Oliveiras,
Transporte e Turls.
tno, Lda.n, em Maputo, a vlgorar desde meados do mês passado,
para acabar com a candonga de bilhetes, que eram revendidos,
'um
a preços especulativos, troure agora
novo problema:o exa.
gero de pedidos de requisições Íeitas pelas empresas, serviços
e repartições, para os seus trabathadoresadquirirem bilhetes na
terminal das,<Oliveiras,r.
- Ghega-sê ao ponto de uma mesma emprêsa passar requlsiçôes para
quatro, cinco ou mais dos seus lra.
balhadores que estão na mesmâ bicha para comprar bilhetes. ponso
quê êss€s requislçõeq nem são do
conhecimento dars direcções. Apenas
se escreve o ped:ido num papel, alguém conhecldo,asslna e põe-se um
carimbo
declarou o Responsável
Administrativo daquela empresa de
transportes que serve toda a Província de Gaza, Arão Deve

horas. É durante este perÍodo, que
erR enormes bichas, mais de uma
centena de indiv:duosaparecem nas
"Oliveiras" a solicitarem venda de
bilhetes através de requisições. Segundo nos Íoi dado a conhecer, todos os dias são vendidos perto de
400 bilhetes por este processo.

Arão Deve, Responsável Administrativo, disse qué a empresa "Oliveiras" tem de balancear a venda de
bilhetes através de requ'sições, toEXAGERODE REOUIS|çóES
mando em conta o maior número de
pessoas,que sem requisições,aguarArão Deve explicou que freguen- 'dam
a sua vez para também adquítemente, cada requisiçãosolicita cinco a dez bilhetes,e não tomam em rir bilhetes.
conta que diariamente,nas biiheteiras, centenas, para não dizer perto QUADRILHA DE CANDONGUEIROS
de um milhar de passageiros,aguarNEUTRALIZADA
dam às vezes uma semana para adquirir bilhetes para os machimbom- '
A norma para venda de bilhetes,
bos que os levarão para os seus destambé.mextensivaaos próprios traba'
tinos em vários pontos da Província
lhadoresdas .Oliveiras' a fim de evlde Gaza.
tar casos de oportunismo para reven'
Tomámos como noÍma reduzir, da especulativaque possam porvenpor exemplo, de dez bilhetes pedldos
para números menore€. Mas cada tura surgir, entrou em vigor em m€avez que isso acontece, há reclamações, às vezes exageradas. A nossa
empÍesa não serve apenas para alender requisiçõe5 vindas de Ministérlos,
oulros serviços, empresas e reparti.
çóes.
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dos do mês passado, após se terem
apurado vários casos que alime.ntavam
oportunismo e candonga.
Mais ou menos no mesmo período
€m que entrou em vigor a nova norma' uma quadrilha de candongueiros
de bilhetes Íoi neutralizadapeloe'61licianos do Bairro Comunal da Malanga. A quadrilha,çomposts por sete
indÍvÍduos, operava na terminal das
.Oliveiras,, comprandg e revede:'tdo
bilhetes e em grande número, a Pre'
ços especulativos e particularmenta
em moeda estrangeiraa mlneiros mo'
çambicanos, recém regressacos da
África do Sul.
MENORESALICIADOS
Por esta quadrilha, alguns msnores Íorain aliciados.O mesmo, porém'
ainda acontece no referido local, pois
a venda de bilhetes não é discrimi'
natória em termos de idade. Segundo
verificámos,crianças com perto de
sàis anos de idade, compram oithetes naquela terminal. Aproveitando-se
deste Íacto, alguns indivíduos com
intenções de revenda 6 preÇos espe-,
culativos, colocam nas bichas, meno'
res para adquirirem bilhetes que depois revendem s alros preços.

Na terminal das .Oliveirasn,vimos,
ontem de manhã, como perto de um
milhar de passageiros aguardam a
sua vez para comprarem bilhetes.
Muitos deles, quando não o conse"
guem, estendem nos passet()s c's,
seus sacos, fazendo destes, almota..
da e ali ciormem muitas vezes du.
rante uma semana ou mais, até con.
seguirem os bilhetes.
A norma em vigor na referida em.
presa de transportesdiz que eÍnpresas, repartições e serviçoq, ;:oder:r
solicitar a venda de biihetes através
de requisiçõesapresentadasà Direc.
Çt'todas nOliveiraso.Só após o despacho desta, é que a requisição é
e n c a m í n h a d ap o r u m f u n c i o n á r i oa u torizado para a bìlheteira.A requisi'espectivos
Ção é arquivadacom os
núme,rosda série de bilhetes vendi.
didos. Estes pedidos só são recebidos de segunda-feiraa sábado, excluindo os feriados,das 7.30 às nove

O excesso de requisições está a prejudicar os passageiros.que passf,m
semanas e meses à espera de viaiar nos autocarrosda ETOL

