
Êxodo dss populsçõei itülrilsr
foments condongo

O êxodo das populagões drs zonas rurais para a cidade e a
Íalta de ocupação para estês derlocados, está 

-na 
origem do au.

mênto do número de roubos em diversas residências e estabeleci.
mentos comerciaie da capitaÍ, bcm como tem constituído uma
dae razões principais para o aparecimento de muitos casos de
mercado Darelelo pgs diver.sas zonas e esquinas da câpitâl do
País, Por scu turno, as autoridades policiaís, em coordenação
com as estruturas políticas e administrativas dos bairros, têm
lsvado a cabo algumas medidas têndentes à erradicação deste
mal social,

Na verdade, quem dê uma voÍta pe. seus empregos a se dedicam âquelo
la cldade notarâ que os mercados ia. tipo de negócio ilegal,. para alérn da.
raÍelos, conhecidoó popularmente ior qúetes . que fugidos das. atrocidades

"dumba h€Ítguêu, não'só voltarani a cometidas pelos bandidos armados
ocupar afndileom mais força os seus nas zonas rurais,. tentam desta forma
antigos locais, como também sc ex. garantir a sua subsistência na cldade.
pandiram por quase todas as esquinas Instado a comentar.o aparecimento'
e ruas Oà caËital, onde nem sequer em grande número, destes- casOs de
existem as mínimas condições de'ht. mercãdo paralelo na. capital, o Dirêc'
gtene. tor dos Serviços Urbanos considerou- 

Numerosos grupos de fovens, ve. que esta- situação. que não é próprla
lhos, mulhereJ e crÌançaó, concelì. desta cidade, deve-se essencialmente
tram-sê nesses locais a- proceder à ao facto de muitas pessoas não gos'
venda dos seus produtos, entre os tarem de trabalhar preferindo por isso
quals se destacaú géneros alimentí. estar a -vender.
iioS da prlmeira nec-essldade, vestuá. - Toda a gente- só quer vender e
rio e hoitícolas, os quais são pOstos nós temos recebido muitos pedidos
no chão e sujeitos a' todo o típo de para abertura de mais bancas nos di.
poeiras e ímundície fáceis de caiCulár. versos mercados do Gonselho Exe.

Algumas das pessoas que aii afluem cutivo. Acontece porém que nós não
possúem bancaó em algúns nrercadós podemos satisfazer esses . pedídos'
do Conselho Ëxecutivo- da Cidadá, ã vioto que nêm têmos_ capacidade parq
que são movidas pela ganância 

'do 
a -manutenção doe 53 mercado,s iá

lucro fácil, outros' abanãonaram oÃ existentes em toda a cÍdade de Mapu'

1 '  ' i t

oe produtor roubadot.
Para fazer face a esta situação

segundo afirmou António .Chicuam'ba.
Íoi recentemente desencadeada naque-
la zona da capital do País, uma opê.
raçã-o contra a candonga.

A referida operação. quo foi desen-
cadeada-pelas autoridades polfciais
em coordenacão com as estruturas po.
lítÌcas e Administrativas do DU-l, cul-
minou com a detenção de muitos can"
dongueiros o a apreensão dos respec-
tivos produtos, entre os quais se des.
tacam géneros alimentícios de primei-
ra necessidade, peças de vestuário
entre outros, rOS quais foram rouba-
c{os em algumas residências e estabe-
fecimentos comerciais da capital do
Paíso.
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