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Seis individuos foram ontem cas-
t igados publ icamente 'com 

penas
de ch icotadas,  depois  de terem
sido condenados pe lo  Tr ibunal  Po.
pu lar  Prov inc ia l  do Maputo,  acusa-
dos de furto, pr6t ica de especula-
g5o,  bur la  e  ndo levantamento de
produtos dest inados ao abastec i -
mento do Povo. A execugdo das
penas de ch icotad3 teve lugar  no
Bai r16 de Mavalane,  perante deze.
nas de moradores.

Os ind iv fduos em causa sdo:
Alfredo Jos6 Sitoe, 26 anos. de-
sempregado.  Este ind iv fdu6 fo i
condenado a do is  anos e t res  me
ses de pr isao.  mul ta ,  indemniza-
g5o aos ofendidos,  20 ch icotadas,
imposto de jus t iQa e emolumentos.
Na mesma pona fo i  condenado
Adr iano Azar ias  Mucavele ,22 anos.
desenr,pregado. Estes r6us comete-
ram a lgun5 dos seus cr imes em
couautor ia ,  no Bai r ro  de Mavalane.
onde res idem. Eram acusados de
furto, roubo e burla.

O lerce i ro  ind iv fduo,  de nome
Domingos Uss ivane,  2g anos,  pa-
de i ro ,  fo i  condenado a 10 meies
de pr is6o,  mul ta ,  1S ch icotadas,
imposto de just iga e emolumen-
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tos ,  por  cr ime de especulag io .
Sendo trabalhador de uma padir-
r ia foi surpreendids a vender 116-
galmente no bairrg de Mavalane,
p6es a 50 meticais cada um,
quando o seu prego lega l  6  de
dois  met ica is .

Am6rico Ernesto Maxaleie. 27
anos, pedreiro por conta pr6pria
e residente no bairro de Mava-
lane, cometeu um crime de furto
quali f icado, em co-autoria com
Albino Chir indza, 26 anos, de-
sempregado e tamb6m resident€
no mesmo balrro. Os dois foram
condenados a 8 meses de pri-
sdo, multa, dez chicotadas, im-
posto de iust iQa e emolumentos.

Por  f l t imo,  Jo6o da Graga Ma-
nhique,  52 anos,  comerc iante no
Bai r ro  do Jard im,  cometeu o cr i -
me de n5o levantamento 
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dutos destinados ao abastecimen-
to do Povo. ao f lcar quatro dias
sem levantar o afioz destinado a
abastecer os cldadios vinculados
na sua lo ja .  Fo i  condenado a
seis meses de PrisSo, 10 chico-
tadas, lmposto de iust lga e emo-
I r rmentos.


