Aplicodos nos CFm-SulAJ,,7
chlcotqdos s lsdr6es
Quatro indiuaduos, dois dos cruais
trrbalhadoresdos CFM-Sul, na capi'
tal, loram ontem chlcoteados perante
centenas de trabalhadores daquele
complexo ferro-portuArio, num gesto
qualificad6 pelo membro do Comit0
Centrat 66 Partido Frelimo s Comissdrio Politico do Porto de Maputo,
F6lix Amane Mudzerere,como a materializaqf,o.de um3 das rn€dadashe
muito desejadas (para a erradicegio
do probloma dos roubos neste soo:
tor;r.
A execugdo publica da Pena de cirl'
cotadas a tlabalhaclores e outros elementos, naquele sector de trabalho
toi decid.ida tpela primeira vez para
um sector de trabalho) pelo Ttibunal Popular hovincial de Ma.puto, na
sequdncig dos julgamentos rea,lizados
o m6s passado por aquela instancia.
aos crimes de rOUbs e especUlaqdo
praticados pelos quatro indi',.iduos.
Os elementos sObre quem recaiu a
aplicagdo da Lei 5i83. sdo Flaul SalomAo C'Jmbe, Andrd Wetimane l\{assilaho. Gonqalves Jiihior Balate e Rodrigues Paqucte Tem'be. O primeiro
d trabalirador da Pastelaria' Central.
o segundo desempregado e os dors
ultimos operfrrios dos CFM-Sut. concret&hento no porto de Maputo.
Antes da exeougSodas chieotadas o
Juiz-Fiesidente da 2.N secgeo criminal do TFPII leu publicamente as
sentengas produzidas no processo do
julgamento. o que permi,tiu a todos
os plesentes conhecer a.s razoes pre
fundas da aplicaggo das chicotadas,
as QUais sdg adicionais irs penas de
dois meses, dois e tres anc|s & que
estss individuos foram condenados.
QUANOo TNTERESSES
P O P U L A R E SE S T A O E M C A U S A
O Comissdrio'politico do porto de
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Nlapul6' que se fazia acom,Fanhar do
D:rector Nacional Adjunto
da
IINPCF\(,
dos
do Director-Geral
CFl.{-Sul. Director do Porto. Juizes e
iuncionarios de Ministerio da Justiqa. disse que aquele &ct6 ss4 6 qom€c.e d& aplica4do das medida5 de cornbs.te contra os ladr6es e sabotadores
QUe nos cFx,I€ul procuram p6r ern
causa os interesses popUlares.atravis
das suas acgOescriminosas

nos arrnazdns do ports de MapUto e
enr vag6es, a roubo de roupas & passag€rirose especulage.ona venda de
gdneros aiimenticios.

Antes d6 lei0urs priblica da5 senbenqas e aplicacfio das respecfivas
,
p€[as de chicotada5 a cada um, o
Direc"tor-Geralrdos CFM-Sul, Iliclio
Dinis, havia falads flss problemas de
roubo naqu€]€ complexo. sifuando em
seguida os prejuizos que essesro,lbog
r€presenta'm ?o niVel hterno e internacional quando se trata de produtos
em t66nsito. Depois, falaria da necessidade de combater energicarnente
essas acgdes criminosas' a{irmando
que o nosso Governo criou tnstrunrentos (Leis) para s penalizageo de
actos dessa natureza, apresentando o
JuizrPresidente . da. 2.' Secg5o Critninal do TPPII.

Dos restatttes dois, um, de nome
Andrd Wetimane Massilaho, € desem.
pregado e roDtrou uma mala de um
mineiro ngs v&g6€s de uma eompost96o que ftazia roupas de traba,lhadores mo9atl1b'ieanos vindos da Affica
do Sut. I recheio contido na maia
foi avaliado em mais de 14 900 meircais. Este elernento foi condenado a
dojs anos de prisSo e l0 cbicotadas.
O ultimo individuo, Raul Salomeo
Cumbe, trabalhador
da " Pa,st€lafia
Central, cometeu crime de especulageo
ao r,'ender 15 bolos (de 4 meticais
cada.) por 75 meticais. Ibi
condenado a dois meser 6* pds6o o cinco
chicotadas.

OS GRIi{ES E AS CHICOTADAS

As chicotadas sf,o aiptricadas nas
nddegas dos r6us por fomts a nao
atingirem nenhr.rm org6o vital do
corBo.'

Assim' Rodrigues Paquet€ Tembe.
ajudante-fiei dos CFM€ul roulrou 6
rolos de napa tllaliados em & 'tii
metica'is. Fol recuperada u,ma partc
depois de ele ter conseguido vend{r
4 rolos por mais de 200 contos. O Tri.
,-- Quando se tratl de defender oc bunal Popular Provincial de Maputo
Interecses (h Povo, os lnteresses da condenou-o 6 trds, anos de .Pris6o e
Revoluglo, nlo he arnigo nlo ha 20 ohicotadas. Gong,alves Jfnior Bsirmi.o... - disse a dado pa*so aquele late rc'lbou sete (71 sacos de. rnilho
membro do CC do Partido. enfatj- de 100 quilos cada. A pena dest'e elezands QUe seja quem lor que conle- mento, que trabaiha no cais d9 miter glimes de fourbo e especulaqao.s, ndrio do porto de Maputo' foi agrajustica lrcpular recair6, sobrg elg po;, vada ,lrelo facfo de ele ser milicia at6
Qtl€ o nosso otjectivo agora 6 srradi- a altura da .stta detenQeo,fc'ndo sido
car o protrlema de roubos aqui nests condenado a 2 anos de Frisio e,20
sector.
chicotadas.

Os srimes cometidos pelos individuos em ca'tsa, vio desdg rsubo de
produtos alimentares e de uso caseiro

As penas fofanr aplicadas por elementos da FPM, servindo-se de cassetetes de boracha.

