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Condongueiros de pegss

condensdos A pds6o
+ Os lqdr6es erqm mecdnrcos

e possulqm oficinos em cosc
Dois rnecdnicos da Enlreposto Comercial, em Maputo, foram

condenados a sete e cinco anos de prisio por pr6tica de falsifi-
cag6o e furto de diversas pegas perlencentes d empresa, no valor
de 346 934,00 MT, que serviriam para reparagdo de dois traclores
numa olicina particular.

Dinis Francisco Guambe, 26 anos,
mecf,nico, foi sentenciado A pena de
sete anos de prisSo, por prdtica de
crime de falsi f icacf,o de documentos
e furto de pecas dum tractor perten-
cente i  empresa Entreposto comer-
cial. Por seu tursro, Ldzaro Sebaitiio,
29 anos. ajudante de mecdnico da
mesma empresa, vai cumprir uma
pena de cinco anos de prisao pelo
mj3mo furto de peqas.

O julgamento, que sentenciou os
dois mecAnicos iguelas penas, decor-
reu nas instalac6es da Entreposto Co-
mercial,  na presenea de todos os res"
iantes trabalhaoores.

A aver iguaq6o da prdt ica de iur lo
e falsi f icaqio. bem como a detenqao
dos seul autores deveu-se h vigi lAn-
cia dalguns trabalhadores, colegas dos
r6us, e em part icular de um guarda
de servigo. .de nops Wil l insen Mavie,
como declarou uma fonte do Tribunai
Popular Provincial de Maputo.

VIGILANCIA POPULAR

Durante o julgamento, apurou-se
que os r6us Dinis Guambe e L6zaro
SebastiSo eram co-propriet6rios duma
instalaeao part icular, que uti l izavam
para reparaq6es mec6nicas, situada
no Bairro do Jardim, perto da casa do
rfu L{zaro.

A referida oficina pertencera inicial-
mente a LAzaro Sebastido, tendo pos-
teriormente Dinis Guambe comeeando
ai a trabalhar, quando se conheceram
na .Entreposto'.  Naquela of icina,
linham dois tractores para reparaqao.

i.lo dia 25 oe MarQo do corrente
airo. o rdu Dinis que desempenhava
as lunq6es de chefe de sector. foriou
unt documento falso para requisie6o
de pegas ao parque profissional da
empresa. Levantou as peqas e utili-
zou em seguida abusivamente uma
carrinha da empresa, o condutor e
outros trabalhadores, para transportar
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as peeas para a sua oficina privada.
Alguns t rabalhadores gue t ranspor-

taram as peQas, interrogaram-se, con-
tudo. sobre aquela acgao. PerEunta-
ram aos co legas Din is  Guambe e Ld-
zarq Sebasti6o sobre o destino das
Pe9as e estes responderam que se
tratava duma ordern que eles deve-
riam cumprlr.

Contudo, os colegas f icaram des-
confiados, pois normalmente as peqas
requisitacjas destinavam-se a uma ofi-
cina que se situava proximo do com-
plexo da empresa. N5o havia nada
que just i f icasse que elas seriam trans-
portadas para uma residencia privada,
onde se situava a referida oficina pai'-
t icular.

Quando os rdus regressaram b em'
presa, o guarda do pargue que tinha
assist ido ao transporte, Wil l insen Ma-
vie. disp6s-se a fazer algumas pergun-
tas aos dois mecAnicos.

O r6u Dinis Guambe tentou fust i f i -
car, dizendo gue eram velhas. Mas,
posteriormente acabou por confessar
a verdade. pedindo, contudo, ao guar-
da para que os nio denunciasse. Mas,
Wil l iansen Mavie cumprindo o seu
dever participou o caso, e os dois
individuos foram detidos.
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