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TRIBUIIAI SUPERIOR
$u$pE[fDE sE]trEr$A

J Tribunal $uperlor de rlecurso suspencieu, s6bado passado,
uma pena de quatro meses de cadeia e de 10 chicoladas, aplicada
por uma brigeda do Tribunal Popula; Provincial do Maputo contra
Conceig6o r/lassango, trabaihador da Cooperatlva de Consumo
r<Marien N'GouabiD, € deu ontem a conhecer que seri feita uma
revisSo cuidada uo procosso, para posterior tomada de medidas
mais iustas, de acordo com a acusagSo que pesa sobre o r6u.

O Ministro da Justiqa, Teodato dividuo gue, no conlunto do proble-
Hr,:hgudhs, dirigiu o encontro de rnl, bt silua no plano de erecugao,
ontefir entre os cooperativista" da deixando os lubaroes. Ent6o, come-
"Marien N'Gouabi', magistrados do temos uma inlustiga. list6-se a pegar
Tribunaf Popular Provincialdo Maputo. num pilha.galinhas e deixa-s€ o v€r.
do Tribunal Superior de Recurso e da dadeiro candongueiro. E como no
Procuradoria da Republica, entre os caso das pilhas. Agarra-se aquele
quais se destacavam os respectivos individuo que aparece na rua a ven-
responsdveis. der uma pitha e deixa-se c individuo

Garaoerizando o probrema, expri- [?r,"o"iJf r:;"31n:tr.1i,rJ'lj"!lmindo por exemplos claros os moti- iu.lii^-'-- ' '
vos que levaram, no fundamental, ̂  rr{u-rrYq'

que ) julgamento. a que foi submetidl 
realidade' o caso da coopera-

conceica6 Massango, bem como i I'J,?.,f .n""tr figYffi",lliri)"31';31;sentenga que produziu. merecessem fr4iiiirr:r'i"i6i.to Hringuana.a medid., tomada pelo Tribuna; Supe.
r ior de Recurso, Teodato Hunguana H6 pouco mais de dois meses,
disse: foranr detidos cinco elementos liga-

- Houve um erro do nosso lribur dos ao funcionamento da cooperativa.
nal. Se chegarmos a uma situagEo Entre eles, o antigo presidente da
de crime organizado, nic se pode C,.missdo de GestSo; sobre quem
uompreender que agarremos nunr in- pesam rcusag6es de graves desvios

de produtos e diniteiro, atd agora nio
arurados.

Co;ir o ex-preSidente, foram detidOS
tambdm um membro direct ivo, acusa-
do de ter desviado cerca de 250 mil
meticais, outros dois, sobre quem
tanbdm pesam acusag6es diversas, e,
finalmente, Conceig6o Massango, cai-
xa da cooperativa, QUs foi detido por
tt' vendido oito cervejas ao ex-presi-
dente da cooperativa, sem ter feito
o registo na caderneta de controlo,
mas' sob ordens do ex-presidente.

Por mais paradoxal que possa pa-
recer, de todos os cinco detidos so
Massango 6 que foi julgado e conde-
nado. O ex-presidente tem o julga-
mento sr.lsponSo. Ao que se sabe, tal
procedimento derivou da falta de pro-
fundidade das acusag6es, porquanto
loo se apurou o vplor correspon-
dente aos desvios.

Os outros tr€s foram soltos. Dois
porque estallam te a amortizar os
valorcs correspondenles aos desvlos
praticados. A terceira -essoa. uma
senhora, foi mandada sair da cadeia,
por estar em estado adiantado de
gravidez.

Contudo, que se saiba, nenhum
destes trrgs individuos enfrentou a
just iga. N5o houve julgamento.


