
Frscossodo olicismento sexusl

Cqndongueirq tentou cornprsr
sgente dq PPIU com 7 mil meticsis

Detectada e denunclada pela vlgllincla popular, lsabel
f,lalmuna, 30 anoq soltelra, fol sibado enlregue pelo Trlbunal
Popular no Posto de Verlficaglo do Balrro Patrice Lumumba, na
capllaf, ao Tribunal Popular Prqincial do Maputo. A 16 6 EGU.
sada dos crlmes de candonga e tentatlva de allciamento sexual
e monetdrio a um dos agentes da brlgada que Intervelo na sua
caplura.

'A 
neutralizagf,o de lsabel Maimuna vantar as'refeiq6es pera o Fl/, fsabel

6 mais um testemunho de envolvi- Maimuna tez a primeira tentatlva de
nento popular na den0ncia de casos aliciamento a Caetano Francisco, da
anomalos ncs locais de resid6ncia, PPM, conyidandoo a mant€r relag6es
eviddncia eloguente da indignagdo sexuais, o gue de imediato foi rejei.
das popuiag6es no tocante ir can- tado pelo agente.
clonga e a consequente comunicagio
deste'tipo de ocorr6ncias is autori-
dades abalizadas.

Exemplo da conlianga depositada
pelas populaq6es, nas brigadas da
*Opsrag6o Produc6o", residentes do
Bairro Patricb Lumumba, vdrias p€e
soas informaram o Posto de Verifica-
C6o do local da venda ilfcita de cer-
veja a pregos especulativos, praticada
por lsabel Maimuna, habitante do
Talh6o 255, do Quartelr6o cinco, na
Unldado "D" .

Algumas mulheres presentes no
local confirmaram & nossa Reporta-'
gem que a candongueira vendia cada
garrafa de cerveja m6dia 170,00 MT,
para al6m do com6rcio i legal de ,pro. '
dutos enlatados.

Segundo Fenias Chongo. secret6.
r io-adjunto do Grupo Dinamizador do
Bairro, uma brigada composta por
membros das FD$ e estruturas poli-
ticas de base foi mandatada na ma-
nhd de sexta-feira para o apuramento
da veracidade da dentincia.

Nas buscas, al6m de vasilhame do
cerveia, a brigada descobriu caixag
de refrescos, com conte0do, e um
saco cont€ndo seis quilos e meio de .
botoes para roupa, constatag6es que
intervieram decisivamente para a de,
ten96o da candongueira, para post6
riores averiguaq6es minuciosac.

A PRIMEIRA TENTATTVA

Je na Fibrica de Refeig6es,
Maputo, onde a brigada deveria

Gorada a abordagem, a candon-
gueira optou por "lubrificar as maos"
de Caetano Francisco, oferecendo-lhe
um (pacote"'de sete mil metiCais em
dinheiro. Para avaliar a capacidade
de investimento da criminosa, o agen-
te da PPM fingiu aceitar o dinheiro.

No Posto de Verificagao do Bairro
Patrico Lumumba, aquele elemento
das FDS denunciou lsabel Maimuna,

Isabel Maimunat pqronte o Tribunal populm no Festo de veri,
fico.gao do Bah'ro Patrice l"umumba

6rtk

comunicando aog superiores, das
duas tentativae de .subomo.

SUBORNAR PARA CALAR
A CONSCIEI{C|A /

Conduzida ao Tribunal, a r€ con-
firmou as acusagOes pesando sobre
si, alegando que como mulher n5o
via nenhum mal em oferccer qurl-
quer coisa, mesmo o ggu corpo, a um
iovem, desde que ele n6o rsvelagse
ao j0ri do PV a dimensdo do seu
crime.

Na instruqSo do processo-crim6
sumdrio. o Tribunal do PV del iberou
que a arguida fosse oncaminhada ao'l 

ribunal Popular Provincial do fulaputo.
- Entretanto, leabel Mahmlna sguar-

dard nos calabougos da PIG a lns-
trugEo delinitiva e a conclusio do
6eu processo - precisou Benjamim
And16 Chaguala, Juiz-Presidente <la
instAncia jurfdica daquele agregado
populacional.
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