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I Capturado indiuidus na posss ilegal de arÍna de fogo
Um tolal de 49 indivÍduos foi rÊcentemente detido pela

PPM no Bairto de Laulane, em Ífíapulo, acusados de crimes
diversos, enlre os quais vadiagem, candonga e posse ilegal de
armâ de fogo, depois de denunciados pela população. Numa
operação anlerior, a PPM deteve iguafmente 59 indivíduos, acusa-
dos de crimes semelhantes nos bairros de Mahlazine, Alto Maé
e Central.

Depois de um pequeno fnterregno,
em quê analisaram as operações ante-
r iores e apos mais de uma centena de
vadios terem part ido para campos de
reeducação em Nampula. a PPM arran-
cou ds novo e com íorça, com as ope-
rações selectivas ern diwrsos baìnos
da Gidade de Maputo,

Na noite de segundâ'Íelra, 49 indi-
vÍduos suspeitos foram detidos pelas
torças polÍclals no bairro de Laulane,
depois de ind'icados pela população
corïo êtementos desestabillzadores da
tranquilidade públlca.

Nessa mesma madrugada, a pofÍcla Deste número, 39 Íoram entrégues,
destacÒu, dentre os detfdos, 18 cadas- ao Tribunal Popular Provincíal do trla-
trados, 29 acusados de vadíagem e um puto, seis foram postos em libe;,cade
eandongueiro na possê de 50 guïlos por não têr.sê provado serem autores
de açúcar. de quaisquer clel i ios.

Um ind,lvÍduo na posse de uma A outros restantes 14, a Potícia rra
arma de fogo e munições foí igual- altura em que nos deu estas inÍorma-
mentg detldo. ções, esÌava em fase de averiguações

Tal como ern outros bairros, corno
dlsse uma fon ie  da PPM, não ter iam
as Forcas Pol ic ía is  ag ido tão pronta e
acer tadamente se não íosse a oar t íc r -
pação da população e das est ru turas
do baírro.

íUIÂHLAZIilIE, ALTO MÂÉ
E CENTRAL

Recentemente, nos bairros de Ma-
hlazine, Alto Maé e Cêntral.  a polÍcia
capturou igualmente Sg indÍvíduos.
acusaclos de diverscs delitos,
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dos d.el i tos gue pesavam sobre eles,
entre os guais roubos e assâltos.

A inda constava na l is ta  dos ind iv Í -
cJuos detidos dois candongueiros e
dois evadidos cle centros de reeduca-
ção.

EMPREGOS GARANTIDOS
PARA VADIOS

A Pol Íc ia  qual i f icou de exce lente a
par t ic ipação da população na denúnc ia
dos  marg ina i s  nos  ba i r r o5  de  Mah laz i -
ne,  A l to  Maé e Cent ra l .

Recentemente mais de uma centena
cíe vadíos seguiu para campos de re-
educação em Nampula.

Aqui, cunnprirão uma sentenQa du-
rante um perÍodo mÍnimo cle seís meses
e máxinro de três anos.

Aprenderão igualmente profissôes,
nomeadamente de mecânicos. tractoris-
tas, serralheiros e carpinteiros.

Gonsoante a sua reintegraçâo na
sociedade, os vadios serão l Íbertos
para t rabalhar  em seguida em empre-
sas agr íco las com empregos garant i -
dos.


