
Sentencq ser'6 lids
, ,

s l9 de O'utubro

C'sso dos tt34" ng Beirs,

A sentenga do caso dos <r34D cont?a.
bandistas, ' cuio lulgamentci decorre

,desde 28 de Setembro fltimo na ci.
.dade'da Beira. serd flri-aiminte lida a
19 de Outubro'sr6ximo, segundo con.
tirmou' ont6m''a' nosia Delegagio da
.8eira, Junto de uma'fonte do Tiibunil
Popular Provincial de .Sofala.

Ontem concluiu,se a audigdo de Su-
leimane Chiare e do agente ia Foitcia
de InvestigaqSo Criminal IPlC), JoSo
Augusto 'P inhei ro .  Ent re tanto,  fu4ar ia
lsabel Macanguisse voltou a n6o com-
parecer ao 'julgamento onde deveria
ser ouvida como declarante.

Recclrde-se que a au:6nc'a desies
tr€s individuos na primcira fase cja

iulgamento que decorreu de 23 a 30
de Setembro dlt imo ievou a qi le o
.Juiz Piesidente do Tribunal Fopular
Provincial de 

'Safala, 
Jos6 ihral,  ' rno

Abuilo. interrompesse poi sers cl i i ,s o
julgamento. do caso dos "34".

\ .' 
Ontem, ao prestar declarai;6es, o

agente da PlC, Pinheiro, que foi o irrs-
trutor do processo deste caso, escla-
receu que contrariamente ao que nrui-
tos  reus t inham a legado.  as conf issoes
n6o foram t iradas h forqa ou nq bese
cie anleaqa$. Conforme disse, se ial
exist lu, isso ndo foi do seu conheci
mento.

^{, t{iul*

A ausOncia em Tribunal c'e t i ,{arie
lsabel Macanguisse deixou r ie cerro
modo algumas lacunas, pors ela pelo
menos decfaiou ter intervido na com-
pra de algurrs produtos exportad{)s
i legalrnente para o Zimbabwe.

Al6m disso mais rdus conflrnrararn
terem com ela mantido contactos nes-
se senticio. Todavia, a sennr)ra nao
aparecerr em tr ibunai, nem corlo rd
nem cofiro declarante, apesar de no
periodo de interrupedo do jt-tlganren-.o
rer-se tentado local iz6-la. Por este fac-
to, alguns rdus recusrr irn-.;e acei lar
as acusaqdes que a Macangursse [no-
veu contra eles.


