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O,i,noo Indlvlduoo aousados do por.
tencer 4 Utlr8 guadrilha do agseltrntss à mão armada, três úos cË|ais
oadastrados e evadldos do um oontro de reeduoegão,encontrar-ró Ot.
tidos e,m Nampula, após o dgrman.
telamento da Cuadrilhx pela pollcia
Popular.Íle Moçambiquo.Um dos indivitluos já Íoi agenté da PPM.
São e.les Elias' António Maússe,
26 ,anos, s6lfgiro, natural da Catem.
be, enr Maputo, e'yradidode um cen
tro de reedusssSe em Chaimite,
Cabo Delgado e indieado oouno s€ndo o cheú6 do grupo de assaltantes;
Afonso P:iunde, n
ânôs, solteiro,
natural de InhambEne. também eva.
dldo 'do Qentro de Reedtrcaçáorje
Chaimite; João Arr-anias Uaqueia,
22 anos, solteiro, natUraÌ de MapUto e também emdiOo do lnestno
sentro de reeduca,ção.
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João Ma,nuel, 2l anos, soltolro,
natural de Nampula e residenüe no
Distriüo do Monalpo, trabalhaclor da
Dnprcsa eüaüa.l ÂvÍsola, está tarn.
bém envolvido na guadrilha pois
em sua casa escofrdiam-se as a,fmas
de fogo e os bens rou,bados por estiÌ
quadrilha de bandidos arrnados.
MAIS TRANQUILIDADE
Desde que a Ppl,I capturou a
quadrilha, o$ comerciantes, proprie.
tárlos de viatura,s e os cicladã,os em
g e r a l' sentwrçe
6ais tranquúlos,
confoime decl&râram ao nosso jor.
nal fonües policiats
Ató há, Fouco üernpo, não havia
QUA,Senenhum cornerciante êrn Nampula e Monapo q{re não se quei.
xrìsse de üer sido vÍtima d,um assalto e roubo de mercadorias.
Elevado número de propretártoe
de veÍculos, privados e estatais, tinhsm apr€sentado quetxa"s Dâ.s Ebquadras da pouc.iâ de fiurtos dos
seus carros.

Domingos Jacinto X/Íueave,le,24
anos, solteiro, na.tural do Bilene em
Giaw, antigo menabro da PpM, fazià taïnbém, segundo a acusa.ção.
Segundo as mesmaÊ Íonte. 0
parte da quadrilha.
AnteriomeÌr',,e quadrilha de assaltante-s, eU€ rrtilj.
detido no Centro Prisional do Rêx, m,va artnas de fogo e anna,s br*nerrÌ'NarìIpula,
Domingos y1Ìrs4ye,l€ cas, usava os veiculos roubados
oomeçou a parüieipar no gfupo de trara üranõ?Orüar os plodUtqg do *e'r
rnalfeitores depois tle eJ evadir da atraba'hôp.
cadéia. finha sido expulso da ppM
e julgado
Bor cornportamento lnUma fonte da ppM en NamEala
compatível e Dof não reunir as qua. aÍirmoíu gue se vão sôgqri! c&ptura,s
IidadeS pdra d€sémpenhar as fun- ds oütros srlnohosos suJês actlWds,çõe6 de um membro da Fì]lÍcia po- dcs coirtri'buern para a intranquiltda.
pular de Mosambique,
de naquela cidade.

