
Foro iulgcmento 'nos tr'ibunuis populsres
Wzsl{rt

Rermetidos d cidode sete eosos do ex-TMR
... entre eles fignrrom os que envolvem fraudes boncririss e,m Moputo e Nompulo

Ji deran ontredr na Prpcurado-
rie da Cid.d. dc Maputo 7 dor cr-
sor qut pa:rs.rlrt do cxtirto Tr.L
bunal Militar Bevolucionirio 0il.n1 .
pEn r cornpetincla dor tribunrlt
poprlerer provimiris, diasc rFEt -

ta$eirr I AIM o lrocurrdor-chafc '

da cidade de Maputo, Dr, A$onto'
Anhmes. Elc acrescenbu $lc d.'
guns doc Gaso3 cnvolvem frldcr
banc6rias.

0uinta-feira, a AIM perguntou ao
Vlce-Procurador Geral da nepubfl.
ca Dr. Sinal Nhati t ima. se havia al.
gum membro ou membros do Go
vernci envolvidos nesses cssos.
Ele' respondeu algo cripticamento
eue rnos (casos) que n6s msnda. -

mos at6 egora posso-lhe dizer gue
ainda n6o temog o envolvimento,
digamos essim, directo de qual-'-'
quer membro do Governo. Bcfiro- '.

-me aos casos que t6m a sua tm- .
t ru@Gsrc lu ida ' . , :  ;  - .  . ' , . ' ,

A AtM perguntou-lhe tamb€m se. '
a Procuradoria-Geral da Republica
estava sob pressSo para- n6o ir.
adiante com tals casos ' ., . - : .'

.Ndoo, disse o Dr. tr thai i t ima'
.posso-lhe garan'iir categoricamen-, .
ie 4ue nio lrd ncnhuma pressSo'." '

A semana pasgada, Sinai Nhatl-
t ima anunciara em confer€ncla de
lmpronsa gue os casos n6o julga-
doc pelo TMR passavam para t
cornpet€ncia dog tribunais popu-
lares provincials,

Oa sete cas6s, envolvendo 35
arguidos, rcferidos pelo Dr. Antu-
nos, alnda n6o tlnhanr dado entre.
da no Tribunal Pcpular da Cldade
de Maputo at6 fim da manh6 de
quarta-leira, disse ne$so dia e
AIM o Julr Prosidents deste trl-
bunal, Dr, Abdul Carim lgss. ,i

Os casos entraram na Procu.
radoris da Cidade no dia seguinte
I essa confer€ncia de lmprensa do
d. nhatitima, explicou Aionso An-
tunes. .Se ainda n5o derem €tr
trada no Tribunal da Cidade foi por.
uma guest6o b.urocrStica de regis-
tc A acusagSo i6 foi. formulada e
16 est6o prontos pa!'? f .s tslgaryqrt.
tor, ' ' ,  I . 

-: -.- . .
O Dr. Jorge de Jesus Mubangl+

ne, Procurador Provincial de Ma.
puto disse e AIM que os casor a';
gerem julgados nas outras provin- 

' 
,

cias serSo enviados nas proxinras -

sgmanas 
: . : . - ,A . .  5. - . . - -  ! . -  .  , ' .  :  . -  - .  -  -* .  , - .  - . , ,

Hii casos de outras provincias
que talvez venham I ser julgados
em Maputg rpor uma questao de
compiexidade'. Afirmou o Dr. Arr
tunea. Ele especiflcou que a des-
locagEo dos acusados das testemu-
nhas, e de individuos l igados I so
guranga de uns o outros pode ser
dernasiado onerosa, .Est6-se a telr
tar uma f6rmula de ultrapassar o&
se problema de compet€ncla ter-
ritorlal c ser felto o fulgamento
agul (em Maputo)r. Ma8, acresc€n-
tou, .196 que ser o Supremo Trl-
bunal a autorizar lsso'.
'Afonso 

Antunes levantou uma
parte do v6u. que rodeia os ca-
sos de fraude. . _

Ele referiu rum caso relacion+
do com a emissdo de cart6es do
crddito falsos, ou i6 caducados,
ocregcentados do novos valores,

.Era um grupo dc funr:iondrios
da parte dos invisiveis' do Banco
de Mogambique (BM) e caixas da
FNAC e gue j6 h5 cerca de dois
anos vlr*ram ernitindo esses car-
t6es. Apanhavam no llxo cart6es '

de cr6dito .jd caducados de cida-',
dSos estrangeiros e naclonals; alte."

ravam-nos e acrescentavam novos
valores e emitiam cheques falsos
ssm cobertura.

A FNAC 6 uma empresa portu-
guesa operando em Mogambique
no com6rcio em moeda cprlvertt '
vel.

Afonso Antunei disse gue esta
fraudo banc6ria envolve oito pes-
soas, todas de naclonalidade rno-
gambioana, e um rnontante de v&
rias centenas de milhar do d6la-
re3.

A AIM apunou tamb6m que o ciL
so fol doscoberto pelo pr6prio
BM em Malo do ano passado, ten.
do alertado Bs autoridades para
ele ap6s o que comeqaram as irr
vestigag6es.

Indagado sobre o gue os acusa-
dos faziam do dinheiro.o Dr. An-
tunes disse eu€ rcornpravam bens,
electrodom6sticos. aparelhagens,
televisores c visturas.'. ,.-

Este processo Jd foi distribuido 
-

a um8 das sec96es do Tribuna! da i
Cidade d6 Maputo. Portanto o fuiz .*
estard a fazer as stras dilig€neias
e certamente i6 maFcou a data pa-
ra julgamento, informou.o Dr. AL . -
dul Carlm lssa: _Ele acredcentou.-

gue os acusados est6o det idos.
Entre os casog le sabotagenr

econ6mica .h5 um t igado tambim
a desvio de fundos, no Niassa, en
volvendo individuos do Departa-
mento de Finangas do Minist€'rio
do Inter ior  no Niassa l igados a'
comerciantes em Nampula,  d isse
o Dr. Antunes. Ele acrescentou que
o montante desviado rn6o € tan-
to como no caso BM/FNAC".

A AIM apurou igualrnente a exis-
t€ncla de um outro caso de frau-
de bancfrla, envolvendo pelo me-
nos um comerciante da cidade de
Nampula e, segundo Informag6es
n6o oficiais, a quantia astronomi-
ci de clnco mil mllh6es de meti-
cais. . Est€ caso est6 numa fase
avangada de acusagio, ,  d isse Ab-
dul  Car im . lssa,

Afonso Antunes reiterou o que o
Dr. Nhatit ima havia dito na sua
conferOncia de lmprensa, nonreada-
mente que os r6us podem esco.
lher os seus advogados de defesa.
Acrescentou que em principio, os
iulgarnentos serSo ptiblicos excep-
to se, por urnit questdo de segu- 

-

ranqa. o tribunal entender que ie-
vem ser I porta fechada. - (AlM)
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