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furtados na 33TRA[!IMEX''
o Quadrilha organizaüa compoeta por trabafhadoreo

Centenas de pratos, chávenas, pires, isquelrol a gás o a
petróleo, dezenas de talheres, náquinag e lâminas de barbear,
entre outros artigos de uso domécllco, lmportadoS rocentemen-
te pela <Tradimex'f, Íoram Íurtadoc por um grupo de trabalha-
dores desta empresa de importação e exportação em Maputo,
os artigos, cujo crirto de importação íoi de cerca de 150 contol
em divisas, Íoram desvlados do circulto comercial mcgmo anteg
de serem vendidss aos comerciantec.

-'- 
Ëríqüànïti:'vàrios consuúidordí' tãrn

procurando pôr louça nas pratel0iras
das mercearias, centenas de pratos
eram desviados dos armazêng da <Tra-
dinrex>, na Machava, por trabalhado.
res desta ernpresa.

Além de louça, dentre dezenas de
talheres, '118 chávenâs com os respee.
tivos pires e trâvêssas, Íoram igual-
mente Íurtados brinquodos" 239 isqucl-
ros a petroleo e vinte a gás, 46 esco-
vas dentíÍricas. 26 paÍes de sapatl-
lhas, 33 máquinas de barbear cSchik>,
caixas de fâminas. além de outros art i-
gos de uso doméstico.

QUADRILHA DE TRABALI{ADORES

São acusados de prátlcâ de Íurto
alguns trabalhadores da empresa <Tra-
dimex>>, Raimundo José Guambe, es-
criturárioo acusado de cheíe da gua-

'diïtt16, 
Sih;a'èazar t/acate, guarda do

armatém, Femando Tltos Cau. guârdar
Manusf Moisés Macuácua, guarda. Ma-
nuel $amuel Zunguene, crrrogadorl
SilvEstre Antónlo Ubigse, carregador
e João Ernesto Chaúque também car.
regador.

A PolÍcia contou-nos quc a ldela
surg iu  do  escr i tu rár io  Ra imundo
Guambe, que tinha â Incumbêncla da
conÍerir os artigos nos armatóns da
<Tradimex> na Machava.

E da mesma íorma pensou, Íacll-
mente conv€nceu alguns guardas e
carregadores a tonarem-se seus cúm-
pllces.

Posta a ldeia em prátlcai trâtaram
de, Íurtivamenter pôr do lado alguma
louça e outros artigos que pensaram
íazer mais jeito a eles Que ao público
consumidor.

Parl quc cise acto não fogoe dec-
cobsrto, €6c0ndcr8m os artigos furta-
dos enr caixas de lixo, lugar onde pen-
sârâm gue ninguém oc lria procurar.

À noite, guando o movimenÌo no
arnìazém é egcasso, os artigos foram
retirados das fstas dc lixo pelos guaí-
das de serviço e carregadoros e leva-
dos, para um local seguro. próximo
dali: a caËâ do escriturário Raimundo
Guambe, onde não perdoram tempo,'rrpànindri 46 i616{iâts o ocrpóllo.

Mas nem tudo correu como a qua-
drilha previra; a vigilância populer,
sempís alerta descobrlu que um dos
indlvíduos procufava comprador para
algune dos artigos Íurtados que tinha
om casa.

E e a partlr dequi, I Políeia pron-
tamontê ncutrallzou o grupg de traba-
lhadores.

De acordo com I íonté da PPf'rt,
os membros do grupo capturado afir-
maram que íurtavâm polâ primcira vez
e. ântes, nunca asslm tinham proce-
dido.

Com a acção da vigllãncia popular
e da PPM, a louça € outros artigos vão
voltar parâ o mercado para encher
parte daç prâteloiras, satisÍazendo o
consumo dos cidadãos, gue os vai
comprur e prsço3 justos.


