
Acusados de vadiagem serão levados ao baneo dos réus bém os rremos desalojar, pois âdo Tribunat Popular Proúincial_clo Mapuro, ,nãi. G'bïiiJiìiouo" popuração
detidos cúi"itr" as rusgas serectivas- etãbtuuaas pela pp', só' res rr*"ir,i3Ï 

prestaoo apoio fiês'
longo das úftimas semanas, reveÍoú uúu--iontã ãiorp.ià da DEZENA' DE MARcrNArsPolícia de Investigação Criminal,

For ysdicrgem

D ezsna$ de lmdlvÍduos
leuados a ïrlbuna!r1t \ '

Segundo a polícia, aqueles ele-
mentos - são dasempregados e êÍìtre
e{es existem alguns indocumentados.

ue acoroo co.m a antiga iegisla-
ção ainda 

"r 
yigor em ãlqunr" ãr-

pec.tos são julgados e acusãdos de
vadios-.todos_aqueles que não teãham
oomtcttto ceno em que habítam, nêm
Flao de subsistência, nem exerca{n
habitualmenle ne nh u m a proÍisàáo,
ofício ou outro mister, 

"rl'qu"-ì"-n_tt9q a vid3, não prwando'necãs-
sidads -dg forc" maior que os iú"ri-íiquem ." dé se acharem 

' 
nesiá"' 

"ir-cunstâncias.

uan"ctrunrs M0R,AM
EM CASAS ABANDONADAS

-As rusgas selectivas, preparaüaG
pela P.P.M. incidem sobre cieüermi_
nadas zonas ou instalações da ct_

zlülí'

dr{.. .9ç Maputo. Dest6 Íorms, Dode
sos d,e _Cao_eias, aSSim COmO DÍOCUrs-dos -pelo Tribunal nopulai'-niouin-.ìrr
do Maputo.

. Iq stadq passads numa rusqa
a .Ferra 

popular de Maputo a pp'ttt
deteve , dezenas d,e marbinãis, entreos.-quais, elemenros proõúraoãs 

-pein

Polícia. De acordo ôom uma- Íõnte
da ?"lg . de Operações do-.óõmãïàoprovtnclal ,qa ppMr a _criminalidade
renoe a climinuÍr ,qmt Maputo,i: gpn
lelca. de 30 por cente aesüÀ que- uPolícia iniciou há umas seúanãJ-as
rusgas selectivas,
_ Na ocasião, acrescentou, os Ínâr.gínais vívíam enr cãs3s aban6sr6dl,

:,]:!rr3ços, Ágora, com as operações,
9tts togem- paÌa os subúrbios.' DeÌururo, So_ntuclo, nós íremos 

'actuar
nesses bairros suburbânos dd;irr-

Além dos íS irrdivíduos há muit,r
procurados que foram capturaãgs
pel.a PPM no passado sábadb, há a
satrentar dois casos publicados no
nosso Jornal nomssdgrnenls o caso
da. morts e ferÍmento caugadss 6
dois .  ind iv íduos per tencente. - ,  

-un, "

quadntha que se dedícava a assaltos
a resid:ênCÍas.

Depois de terem furtado uma vla-
tura cland-Rover, ê ,terem assãltaOo
duas rêsidências; a quadrilha de
assaltantes veio â s€r capturacâ
após uma renhida perõeguiçãJ l"u.-
da.a cabo pela pPM.' O súundo caso,
mais recente refere-se à 

-captura 
de

três indiyiduer acusados de assas-
sinato do dono da padaria .Euro-
Pêiâ", Constantin ïsounacos, mâig
conhecido na Cidads pelo nome de
Costa.
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