
Trds contineiros
presos
por especulqgdo
e qsqmborcomento

A " Operagdo - Surpr€sa n, levada a cabo pelo Comando
da Policla Popular de Mogamblque, na capital do Pais na pas-
sada terga-feira, com vista a desaloiar os comercianles quE pre-
lendiam boicotar o processo de comercializagio de produtos
para a quadr6 f€stiva, levou ontem I detengio de mals sete pes-
soas, tr6s das quais sf,o comerciantes.

A operagdo loi organizada pelo
Comando da Policia Popular cie lvlc-
gambique, em coordenag6o conl as es-
truturas cio GOAM e envolveu cerca de
75 agentes da PPM e brigadas de t is-
calizagdo do GOAM, que estiverarn es-
palhadas em quase todas as tojas Ca
cidade com vista a supervlsar o Flrc-
cesso de comercial izagdo dos produios
destinados a quadra test iva.

Nesta trabalho vArios come"ciantes
foram surpreendidos a vender bebidas
como RUM, vinho o quinadc e pregos
altamente especulat ivos. Outros escon-
ci iam produtos a f im de vender a ami-
gos e familiares, em prejufzo das po-
pulagOes que diariamente acorriam is
lojas a fim de se abastecerem para
as festas.

Para alem dos 21 sgrngrgialttes pre-
sos por aqambarcamento e especuia-
g5o que deram entrada na manh.5 rje
anteontem na Pollcia de Invustigaqao
Criminal h6 ainda a acrescentar mais
7 pessoas, 3 das quais sho comer-
ciantes.

Assim Francisco Vasco Cossa fol
ontem detido, por ter dito A popuiaqi.c
de que neo t inha produtos para ver:der
mas guando as brigadas de t iscatiza-
g5o entraram no armaz6m encontra-
ram 10 garrafas de vinho, tr€s de licc,r
e outros artigos qu6 o comei'ciante
alegou que eram para o seu consumc.
Por outro lado Alberto Badiano Nhan-
tumbo loi detido por crime Ce esca-
culagEo quando vendia bebidas a pre-
gos especulat ivos, chegando a cusiar
uma garrafa de Gin 200,00 MT, cetve-
ja 30,50 MT, Rum 216,00 MT. Destes
comerciantes foram tambdm detidos
mais 3 pessoas por estarem envolvidas
na venda de calendArios a pregos es'
peculat ivos e venda de sal avulso
por  10,00 MT o qu i lo .

De acordo com informagdes reeclhi '
das junto i  Pol icia de Investigaqdo
Criminat os elementos implicados no
boicote da comercial izagdo Cos pro-
dutos serSo enviadoS a tr ibunal a { im
de selem julgados pelos crimes prati-
cados.
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