
-'9perag6o ProdufEo-

aueriq solvcrr o qmigo
e pqssou-lhe Cqrt6o de Trqbqlho

.lmplicodos sob cuct6dio no PV no Boino George Dimitrov
Enconlra€e detldo' no Pqrlo ds Verlflcagto do Balro Gaorgc Dlmll?or, un hdMduo da none Diariam6nto, cumb€ne rec€bir d"

Fillpe Mthmgu.nhan. l{hmrptro que drnmprnhev!, rta t d!t8, ar tunf6o3 dc socratdrlo da ::Tr';':$","T.X":Y:":f,,3Ti,'""TTi"1
coml$lo lnlercooperatlva drqu.le agrcgrdo popohctonal, rcu.rdo de ter proredo um crruo o" li?"fi"oililiT'rtr*'T:h """filt:
Trabalho a Bento Jos6, desempregado h6 mals de nove mesos, para permitlr
i "Opera96o Produg5or em curso no pals - goube a nosgaReporlagemfunlo

Bento Jos6.
que esle escapa$e Pelo transporte (ilegal) de uma pes-

Nhambirre, Secretirio da C6fula

Bento Jos6 je foi trabalhador da
Comiss6o Interco.operativa daduele
trairro. como motorista, tend6 sidorsus-
penso h6 mais de nove meses.

Gom o desencadeamento da .epg
raQ6o PrOdug6o", o individuo encon.
trava-se na situagSo de desempregado,
pelo que optou em entrar em ..con-
versag6es" com Filipe Nhampazo (seu
amigo intimo) que lhe facultou o Car.
t&o de Trabalho, contrariando nllo sd
as ordens do Presklente da Comiss6o
que proibiu a emissao do cartao para
este elemento, mas tamb6m a pr6pria
Directiva Ministerial sobre a .Opora-
Q6o" .

Como as estruluras e moradores do
bairro conheciam Bento Jos6 como
simpfes biscateiro, na fase coerciva
da .OperaQSOr', denunCiaram-no As bri-
gadas, tendo-se este apresentado no
Posto de Verif icaQio devidamente

do Partldo daquele balrro.
'identifioa4o como ,Cidadlo CorD oCU.
Fa0€n definida; 

.l

Sobre Bento Jose pesam, iguat-
ment€, oulras'acusac6es, nomeada-
mente o desenvolvimento de trabalho
de praga (taxeiro) sem a devida auto-
rizaedo e de candonga de came que,
segundo informag6es, vendia cada qui-
le a 300,00 meticais eainda de des.
vio de fundos no valor de 140 886,50
meticais da Cooperativa de Consumo
onde trabalhava antes de ingressar na
Comissdo Intbrcooperativa- daquela
zona.

Devido ao seu passado e porque
apresentou um documento que o iden-
t i f icava como trabalhador legal, quan-
d6 ndo 6 verdade, Bento Jos6 foi
iguafmente detido e conduzido A pl0,
que se encarregar6 pela investigagdo
do assunto e seu posterio( encami.

soa desde aquele bairro at6 i baixa
de JOS6 JeremiaS da cidade ou vice-versa, o valor do

percurso variava entre os 180 e 150
meticais.

nhamento ls' sstruturas abalizad.as
para julgamento destes casos.

oUTRO IMPUCAOO

Al6m de ter exibido um Cartlo de
Trabalho ilegalmente emitido em seu
nome, durante as investigag6es do
assunto apurou-ge quo Bento Joe6,
al6m de candonga de carne, tambdm
utilizava um carro pertencente a Pas-
coal Cumbane, trabalhador do Minis-
t6rio da Agricultura, como motorista
de praga.

IntormagOes obtidas no Posto de
Verificag6o do Bairro Georga Dimitrov,
reveldm que Pascoal Cumbane, gue
est6 igualmente detido, tem um carro
de marca Land-Rover mas ndo possuia
carta de condugeo, pelo gue logo que
o amigo ficou suspenso das suas fun-
gdes na f ntercooperativa, op-tou por
ceder.lhe a viatura.

VENCIMENTO
PROCESSADO
[IETIISALMENTE

O Secret6rio da Cdlula do Partido
do Bairro George Dimitrov revelou.
tamb6m, a nossa Reportagem, gue
investigag6es feitas indicam que ape-
sar de Bento Jos6 estar suspenso dos
servigos h6 nove meses, Filipe Nham-
pazo, continuava a processar mensal-
mente os seus vencimentos.

Solicitado a depor sobre o assunto,
Filipe Nhampazo disse ao Posto de
Verificagdo que processava os venci-
mentos daquele ex-trabalhador em vir-
tudo de este estar suspenso, a aguar-
dar, portanto, a resolug6o do ssu pfo-
blema.


