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furtadosna
o Quadrilha
por trabafhadoreo
compoeta
organizaüa

Parl quc cise acto não fogoedecCentenasde pratos, chávenas,pires, isquelrol a gás o a
petróleo,dezenasde talheres,náquinage lâminasde barbear, cobsrto,€6c0ndcr8mos artigosfurtados enrcaixasde lixo, lugarondepenentre outros artigosde uso domécllco,lmportadoS
rocentemen- sârâm gue ninguémoc lria procurar.
<Tradimex'f,
pela
te
Íoram Íurtadocpor um grupo de trabalhaÀ noite, guandoo movimenÌono
dores desta empresade importaçãoe exportaçãoem Maputo, arnìazémé egcasso,os artigosforam
os artigos,cujo crirto de importaçãoíoi de cerca de 150contol retiradosdas fstasdc lixo pelosguaídas de serviçoe carregadoros
e levaem divisas,Íoram desvladosdo circulto comercialmcgmoanteg dos,
para um local seguro.próximo
de seremvendidssaos comerciantec.
dali: a caËâdo escriturário
Raimundo
-'-

Ëríqüànïti:'vàriosconsuúidordí' tãrn
procurando pôr louça nas pratel0iras
das mercearias, centenas de pratos
eram desviadosdos armazêngda <Tradinrex>, na Machava, por trabalhado.
res desta ernpresa.
Além de louça, dentre dezenasde
talheres,'118chávenâscom os respee.
tivos pires e trâvêssas, Íoram igualmente Íurtados brinquodos"239 isquclros a petroleo e vinte a gás, 46 escovas dentíÍricas. 26 paÍes de sapatllhas, 33 máquinasde barbearcSchik>,
caixasde fâminas.além de outros artigos de uso doméstico.

QUADRILHADE TRABALI{ADORES
São acusados de prátlcâ de Íurto
algunstrabalhadoresda empresa<Tradimex>>,
Raimundo José Guambe, escriturárioo acusado de cheíe da gua-

Guambe,onde não perdoramtempo,
'diïtt16,
Sih;a'èazart/acate, guardado 'rrpànindri46 i616{iâtso ocrpóllo.
armatém,FemandoTltosCau.guârdar
Mas nem tudo correucomo a quaguarda.Ma- drilha previra;a vigilância populer,
ManusfMoisésMacuácua,
nuel $amuel Zunguene,crrrogadorl sempís alerta descobrluque um dos
SilvEstreAntónlo Ubigse,carregador indlvíduosprocufavacompradorpara
e João ErnestoChaúquetambémcar. algunedos artigosÍurtadosque tinha
regador.
om casa.
A PolÍciacontou-nosquc a ldela
E e a partlr dequi,I Políeiaprons u r g i u d o e s c r i t u r á r iR
o a i m u n d otamontêncutrallzouo grupg de trabaGuambe,que tinha â Incumbêncla
da lhadores.
conÍerir os artigosnos armatónsda
De acordo com I íonté da PPf'rt,
<Tradimex>
na Machava.
os membrosdo grupo capturadoafirE da mesmaíorma pensou,Íacll- maramque íurtavâmpolâ primciravez
mente conv€nceualguns guardase e. ântes,nunca asslm tinham procecarregadores
a tonarem-se
seus cúm- di do.
pllces.
Com a acçãoda vigllãnciapopular
Postaa ldeia em prátlcaitrâtaram e da PPM,a louça€ outrosartigosvão
pôr do lado alguma voltar parâ o mercado para encher
de, Íurtivamenter
louça e outros artigosque pensaram parte daç prâteloiras,satisÍazendo
o
íazer maisjeito a eles Queao público consumo dos cidadãos,gue os vai
consumidor.
comprure prsço3justos.

