Desmantelados dois grupos de marginais
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No âmbito das acções de prevenção e
combate à criminalidade, a Policia da
província de Luanda desmantelou, no
município do Cazenga, dois grupos de
marginais, nomeadamente os Savanas e os
Bebes
Remitentes.
Estes
grupos
dedicavam-se à prática de crimes diversos,
como furtos e roubos qualificados na via
pública e em residências, com recurso a
arma de fogo, nos bairros do Calawenda,
Vila da Mata, ruas das condutas, Terra
Vermelha, Hoji-ya-Henda, Tala-hady, bem
como nos bairros da Precol, no Rangel, no
distrito do mesmo nome. Dilson dos Santos
Manuel (picante), integrante do grupo
Bebes Remitentes, foi detido após
participar no assalto de duas motorizadas,
uma do tipo Yamaha YB e outra do tipo
Rápida. Segundo o jovem, de 21 anos de
idade, o grupo, constituído por quatro indivíduos dedicados ao roubo de
telemóveis, motorizadas e outros objectos
de valor. Nas suas acções, o grupo faz-se

sempre acompanhar de uma arma de cano
cortado do tipo AKM, utilizada para a
intimidar as vítimas, Dilson dos Santos
Manuel confessou não ser a primeira vez
que são detidos pela polícia, por prática de
roubo de moto.
Já Gilda Salvador Miguel, outro membro da
quadrilha (Bebes Remitentes) confirmou a
autoria do crime, ''Nós estávamos no
Rangel e encontramos um jovem parado
com uma moto YB a telefonar. O meu
amigo Numa, que está em fuga, colocou o
moço e pegamos a moto. Já na TCUL, nós
roubamos mais uma moto, mas como era
de um conhecido tivemos de devolve-la"
Questionado sobre a atitude que tomariam
se o jovem a quem foi assaltada a
motorizada reagisse ao assalto, o jovem
Gilda Salvador Miguel, de 18 anos de
idade, deixou bem patente de que
efectuaria disparas no sentido de assustar
a vítima, caso não se intimidasse seria
morto.
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