
Chicotsdss no Distrito de Chokwi
O Tribtmal Popular Distritrt de

Cholrwa condsnou recentcmentG a pe-
nlr dG chicotedr e do pririo ollo
individuor acueados dr pr6tica de
cendonga e dervio de produtos e gado
nos saus locals de trabalho. Ar scn-
tengre forlm aplicadu no domingo
prrado.

Irlo primeiro casg, trata.se de Has-
sis Chamalcne Valoi 6 AuEusto Ma-
nuel, deremprcgados, aeusados de
candonga. rcspectivamente, de gaso-
linr e bananas.

O primeiro vcndia 6 litro de eom-
bustfvel por 100,00 MT quando o
praeo legal e de 22,50MT o liiro.

Em rcfaqfio a ,Augusto Manuel, fol

It'Wmtt,'r roqrrr crott

comprovado Que vendia  uma banana
a 5,00MT,  quando a sua venda lega l
6  de  12 ,50  MT  o  qu i l o .

Ouvidos em ju lgamento,  o  pr imei ro
r6u foi condenado a seis meses de
pr isSo e 20 ch icotadas,  e ,  ao segundo
coube a pena de dois meses de pri-
s5o e 10 ch icotadas.

Condenado, tamb6m. Si lvestre Ubis-
se, trabalhador da Empresa Estatal
de Gado de Cofie-Sul, por desvio de
10 cabeQas de gado daquela  empresa,
das quais seis foram recuperadas.

Ao r6u coube uma pena de quatro
anos de prisds maior, 30 chicotadas
e 72 contos de indemnizaq5o A em-
presa lesada,

Por lurto de cerca de 225 qui lo-

gramas de ar roz em casca,  na ma-
chamba esta ta t  do CAIL,  f  i l ia l  de
Conhane, foram condenadr:s a penas
de um ano de pr isdo e 60 ch icotadas
rada, os seguintes r6us: Afonso Cham-
bel ,  chefe de br igada daq re la  f i l ia l ,
Rafael Zava Ngonhamo, chefe do ra-
nal e Zaqueu Mbatane, residentes em
Conhane.

Entretanto, no passado dia 17 do
corrente, na Empresa Estatal AGRI.
COM, foram julgados e sentenciados
os r6us Francisco Cuamba e JoSo
Faduco a penas de I meses de prisSo
e 40 chicotadas cada. oelo furto de
50 gu i logramas de mi lho no loca l  de
t raba lho .
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