
Desmontelqdo rede N,;lz/ rs
de lqdrões de minelros

por Hilsrio Cossa (texto) e César BiIa (totos)

Uma quadrilha de ladrões e ÍalsiÍicadores de passap€rtes e
outrOs documentos roubados a mineiros' composta por dez indF
víduos, Íoi desmantqlada na sequência d9__ u-Ya ?cçio coniunta'
levadd'a cabo por irilícias e Grupos de Vigilância do Bairro de
Chamanculo <D'r, em Maputo. Para além de ÍalsiÍicação de passa'
portes, os indivíduos deslocavam.se às terça'Íeiras a RessanO- 
Garcia, onde agüardavam Os mineiros regressados do cJohneu,

a quem roubavam grandes quantidades de dinheiro nacional e
estiangeiro, bem como malas, relógios, motorizadas, gira.discos'
rádios, mantas, vestuário e i outros haveres.

Segundo declaracões dadas pelos cianos- encontraram certg, nollg u'm
próprios imrplicaclos, eles apoderavarn- indivíduo de nool€ Carlitos Tembe
-se de pa.ssaport,es pertec€ntes a mi- estateÌado na ru&, gfir esôado de
neiros, aos quais retirava,m aS Íoto- embfia"guêz sem nenhUm doçUrnento
grafias dos titulares .su'bçtttuindo-as de identificaçã'o para além de u{n
pelas suas e usavâm moeda de vinte passaporte falsificado, possulndo dl'
metissis para ünplimir o selo bran- nlreiro estrangeiro, no valor de 14O
co. Disfarqados de trajes caracterÍs- Randes.
ticos dos mineitts, lntroduzia.m-se Do
ar,mazóm cie cargas de Füessano Gar- Interrogado, o indtvlduo confessotl
cia, de onde retllavall vários artigos, vtver de ladroagern e que oS 1'tl0
confundtndo-se com oS verdadelros Randes ctnStitUiam o resto de Una
prbprietririos. imporüância d,e que Já tinha- reti-'- 

A deffoberta da qtradrilha ocqlTeu rado parte Para dar a um a,rnigp do
q'uando d,urante umã rüsga, os mi'll- nome FÈashid, pa,ra a compra Ce

carn€, cerveja e awhtskrry na Intêr.
Írançs.

Para além do dinheiro, Oarliüoc
Ternbe foi tam,bóm encontrado nr
poôse de suru.ma adquirido â um ln-
divÍd,uo qu€, segri.rndo afitrmou, cos.
üünâ eaoontrá-lo ern rsstauranlües

Na sequêrÌcia dos intcn'ot"*tt-
feitos pelos milt4ia,nos, aquete tndivÍ-
duo a,cabou por dennrnciar ouüros ele-
nrent-oe 4o seu bando, entre os quais
o cabecilh&, d8 nome Luca.s gaútino
TeÌnbe, conhecido rlo seio da que-
ddlha por <<Bmzob;

Dos indtvídtros denUnciados, po-ste-
riormente çaptuiado6 pelos miiicia.
no{i, cuntam-se Rashld Abdul, tu-
cas Panlino Tembe, Lucas Efnesto
Chenguai, Âlfredo José João, Aiberto
Sendela &Iachavane, Pa,ulo Elias To-
vela, Antonio Ca,rlo6 Mâdeve, Lüu-
renço Isâc Nhampalene e MaurÍcio
Armando Jaimoine. S€flndo nos fol
revelado, falt*rn ainda algxrns envol...
vldos, cujo paradeiro não fol iocali.
zado, dontre eleç aigulrÌâ6 unulherel

A deüençã,o desta guadrtlha re.sul.
totr de lme operação dsencadeada
pelos milicianos, junta,mentê cortr es.
truttrras locais, e en$radra-se no
comrbat€ à margÍnalidade

Lucaç Ernesto' Chenguat, um dor
Iaráptos deti4os, contoú qle ioubou
a. mineirts, rou,pa, p,astas 

-de 
viagem

údrcs, cobertores, *g 000,00 illf,. 
-nu-

ra, alérn de um talão per,tenrsnie 
-uo

rninelro José lVÍandlazi, atravét do
q.ual devefla vir receber o seu dF
nheiro em Moçarnbique.

(Primsiro roubei rm passaportc
PorqúO em Ressano GarCia há indi.
YÍduos Sfo, For ycz.g, o erigpm
quando entramos no armazóm. Agq.
ra OOln pas8aporte ConfunÍlo-mo COm
os mineirosl afirmoü Luca,s F,r.-
nesto Chenguai.

por sra vea Alfredo José João
dlsse qUe, para além de se desllcar
a 8€ssano Garcia na6 terças.feiras,
dia em qu€ os mtneiros cÌreganr à
cidade de Mapu.to, rou;bava cartel-
râs nos rnachtrnnbomxos.

LESADOS PODERÃO LEVANTAB
PASSAPORTES E HAVERES

De acordo co,m o Co61an6x6te dof
Miltcianos do Bairro de Cha;rnancütu,
todos os lesados poderão dirigir-se
àquele Comandô para proceder rr,
recuperaçã,o {os hayeres qus tinha.n
si,do roub,ados por esta quadrilha.

Âlguns dos lesados cujos nomer
consegutmos, tirar dos seus paÊsç.por.
tes, mâs já com fotograf,ias ss!5t1.
tuidas, são Ju1iáo Derrasso Chiv:te,
eom o passaporte número 22ffi.
Adriano Daniel 1y14n[leüê, 2@85, Sa,-
lomão Mtrndau MrJtisse, ô0õ3, De,
mingos Sitoe, 7465 e AÌfrodo João,
6196, naturais de lylegiude, MânÍat
caze, C*&niçado, Mâ,sslnga e lÍomol.te,
respestivarnente.

Cls ]arápios cletidos srio na, ggn to-
talidade ciesernpregado.s. No inÍclo
da nrimeira fase da, t<(}pera4ão Prc-
dução> estes indi\'Íduos tinhaiül-sÇ
refüg3ad.o nos distritos, de onde re'
gressüsrn quando est's, acção dimt{
nuiu de intesidade.

O grupo desmanlelado iunto de uma parte dos produlos roubados a mlneiroE

.Para COnSegUirem entrar no armazém de ResSano GarCla, O3 aPr!'SoClaiE
usaYam Íalsos documenlos


