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Dois cldadios de Inhambane,
nomeadamente
AlbertoLuis e
Dionisio Jalcson,ambos pertencenlesi Pollcia de Investlgag6o
.Criminal,foram recentemente
sentencia\ a dols mesesde prl.
s6o e 15 chicotadas,cada um, pelo Trlbun-alPopularProvlnclal
de Inhambane.Os dols elementose6o acusadosde ter tentado
violar duas cldadEs,no decursodoe trabalhosque reallzavamno
quadroda <Opera96o
Produg6on.'

ap6s ter tomado conheclmento destes problemae, deslocou-se a llha,
onde orlentou uma reuni6o popufar
com os moradores. Vlvem neste local
300 famllias,
purante o encontro, o Governe.
dor, depols de elogiar a vigilincia
popular, anunciou que serfa criaoo.
dentro em breve, na llha de lnhanrEm julgamento p0blico realizado
No entanto, com as raparlgas bane, um Comit6 do Partldo e um
na llha de Inhambane.localizadanos esiavamalguns habitantes,Felo gue Secretarlado do Conselho Executlvo.
Recomendou
ainda is
estruarredores da capital provincial, os os oolf lndivfduosInduzlramo luiz
rab do Comlt6 do Partido da Cidaoe
dois indivfduos declararam ter ten- da brlgadaa actuar.
e do Conselho Executivo que desen*
tado violar as duas raparigas, quanvolvessem aca6es no sentido de que
Asslm, este ordenou lmedlala- estas estruturas sejam no mais bredo parc la se deslocaram, com a
mente que o Secretdrlodo Grupo ve espago 4e tempo criadas na llha,
linalidade de realizar trabalhos rela- Dlnamizadorfosse chicoteadoe alcfanados com a <OperagSo Produ- guns pescadoresevacuados,sob a
O Govemador de lnhambane exore tou lgualmentoupara que a populagdo
qdou, particularmente no que se alega96ode serem desempregados
daquela regi6o colectivize a produrefere i .verilicag6o e controle das lmprodutlvos,
geo pesqueira, assim como acel6re
p0bllco,
r6us
faziam
ac96es em curso. Estes
o
Duranteo lulgamento
processo
da materparte de uma brigada de tres ele- fuiz da brigadafoi condenadoa 10 onidade, queda construgf,o
se encontra a ser
i
edificada,
Chamados a relatarem as raz6es
que os levaram a praticar tal crime
um dos r6us dectarou que, vlsto as
cidadds neo t6rem aceite as sugest6es que lhes fizeram, a 0nica alternativa vi6vel foi a t€ntativa de violacAo.
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,'"i3gou ter sldo induzldo pslos colegas.

Nesta perspectlva, Jose Pascoal
Zandarnela,divulgou que se16o imeJOSE pASCOAL ZANDAMETA
dlatamente enviados vArios trabalhadores da capital provincial,entre os
TRAQA ORIENTA9OES
guais carpinteiros, pedreiros, e pintores, para a conclus6o das obras
O Governador da Provfncia de
lnhambane.Jos6 Pascoal Zandamela, da maternidade.

