
Perto de Ricotlo

Bqndidos qrmsdos
metrslhqm sutocorro

Bandldos armados metralharam, no
passado domingo, um autocarro da
empresa "ofiveiras, Transportes e Tu.
rismo,r, malando dois passageiros e
ferindo 10 oulros, perlo da Locali'
dade de Ricatla, intormou cntem a
AIM.

O autocarro, com 85 Pae sageiros,
t inha sa ido na manhd do mesmo d ia
de Bungane, na Provincia de Gaza.
pouco depois da vifa de Marracuenet
ao anoitecer, o machimbombo foi me'
tralhado.

- Eu s6 ouvi tiros que vlnham dos
dois lados da estrada - disse a AIM
Manuel Machava, 42 anos, trabalha'
dor do Banco de Mogambique, em
Maputo, Manuel Machava havia via'
iado sexta-feira para Chibuto, onde
t e m a f a m i l i a a r e s i d i r .

A mbsma fonte garante, por outro
lado, que o autocarro so traneportava
civis e que mais gente, leria, morrido
ce o condutor tivesse parado, quando

nos apercebemos de que estllvamos
a ser baleados pelos bandldos.

Alguns passageiroe, ap6s os primei-
ros t iros, gri taram ao condutorn de
nome Gamela Antonio Bi la. oara que
ndr parasse.

- Os llros vinham dos lados e eu
so senti gue eslaya ferido nas pernas
quando me senli sem lorgas nqs ioe.
lhos - disse Machava, que afirma
que foi ludo t6o rfpido, que nem
seguer soube como nos salv6mos,

Um dos passageiros, Silvestre Ju-
lido Cuiana, 2O anos, morreu imedia-
tamente. Outro morto 6 Fel iciano Bun.
guela, de 5'l anos, que faleceu na
Sala de Operaq6es do Hoepital Gen'
tral, no decurso da intervengio cir0r.
gica no seio longitudinal.

Dos feridos, sornente dois se en-.
contram ainda hospitalizados, estando
um deles internado ainda na Sala de
ReanimaQ6o. Os restantes feridos,
todos :com traumat'rsmos ligeiros, tive.
ram jd alta.
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Manuel Machava, um dos feridos
do alaque dos bandos armadol

conlra um autocarro


