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Vinte e sete pessoas for'am detidas no sibado, na Feira Popular em Mapulo, na segu6ncia
do trabalho eLre a Policia esta a realizar contra a criminalidade.

De acordo com uma fonte da Sala
de operag6es do Comando da PPM, a
c r im ina l i dade  es t6  a  d im inu i r  em Ma-
puto,  desde que a Pol ic ia  in ic iou ope-
raq6es.  Uma reduqSo da ordem dos
30 por  cento fo i  ja  reg is tada em Ma-
puto.

Os marginais viviam em casas aban'
donadas e nos terraeos; e, agora com
as operag6es que esiamos a raalizar,
eles fogem para os sub(rbios. De fu-
turo. iremos trabalhar nos bairros su'
burbanos; ai tamb6m iremos desalo.
j6-los, porquanlo a populagSo tem-nos
apoiado muito neste trabalhd - sa-
l ientou um oficial da Sala de Opera-
96es.

AGENCIA SALGOST NINHO
DE MARGINAIS

A Agdncia  "A lgos" ,  loca l  onde se
encont ram mine i ros,  fo i  mot ivo de
uma operaQSo da Pol ic ia ,  para desa-
lo jar  os marg ina is  que a l i  f izeram seu
esconderi jo para passar noites, Nesta
operagSo, 15 indivfduos, hA muito pro-

curados pela Policia, foram detidos.
Conforme soubemos junto do Co-

mando da Sala  de Operagdes,  mui tos
casos de assa l tos  s6o prat icados por
pessoas sem nenhuma ocupagdo,  que
se escapam i r  v ig i lAnc ia  popular .  Pa-
ra a neutral izagao destes anti-sociais,
a  populagSo dever6,  sompre que pos-
sfvel,  dar informag6es h PPM sobre
casos de pessoas suspeitas, para gue
se possam fazer averiguag6es.

De entre os detidos na Ag6ncia
<Algosl l  encontra-se um lndivfduo que
a Policia procurava por ter furtado
uma pistola das Forgas de Defesa e
Seguranga. A maioria dos detidos n6o
tem ocupagSo, provocando dlst0rbios
na Fei ra  Popular .

A Feira Popular 6 um local de
concentraEio de mullas pereoae c 6
afi onde os marglnals se rproveltam
para a,ssaltar as pessoas e para tou-
bar viaturas. Este tipo de operagio
v€m em resposta aos problemao da
criminalldade que exlstenl na cldade
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- disse um oficial da Sala de OPe-
raC6es.

Conforme esclareceu o responsivel
da PPM, a  maior ia  dos assa l tos  tem-
-se reg is tado na c idade de c imento.
Dai  que a Pol fc ia  tem v indo a or -
ganizar operaq6es selectivas em zo'
nas frequentadas por marginais e as-
sa l tantes,

ourRAs oPERA9oES
Durante a  0 l t ima semana'  nas ope-

rag6es real izadas pela Policia, foram
capturados 45 vadios, bem como os
assassinos do propriet6rio da Pada-
ria <Europeian. Nestas operagOes, a
Policia deteve tambdm Pessoas que
eram procuradas Pelo Tribunal Po-
pu lar  Prov inc ia l  do MaPuto.

A maioria dos del inquentss praticou
crimes de assalto por arrombamento
e outros s6o' marginais, gue vivem I
base do rotfho, Por outro lado, foram
ainda detidos 15 individuos gue pra'
t icaram h6 multo temPo crimes € que
a Polfcia procurava.
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