Jufgomento do coso dsE LAJIA

N. lT-l-93

$"tr6s€otrBdffirnffidos

e dois ffibsofiwfidos
Forem lidas, no Tribunal popurar provlncial do Mapulo, as
sentengasdos clnco trabarhadoresdas Linhas A6reas de Mogam.
julgados sob a ricusagio de trdfrco ilegal de camar6o, pele
liqqg,
de flb6ia, dinheiro estrangeiro, marfim e eltupefacientes.'tr6s
foram condenados a penas que v6o de um a dois anos de prls6o,
al6m de mullas; os restanles dois foram restltuidor i llberd'ade.
O fulgamento dos rdus Francisco
Jos6 da Silva, Omar lsmael Cabir,
Benjamim Abel Jardim, Amarchan:ie
Jhaverilal Phulchande e Victor Manuel Goque teve inicio na passacts
terga-feira,tendo depols sido irrterrompido para se proceder a averiguag6es sobre a acusagdo de t;afrco
de camario que pesava sobre O da
Silva.
Por€m, provou.se Junto da drrec96o das LAM que os 36 quilos rle
cama16o foram encomendados por
esta €strutura.

A Abel Jardim, despachantedc trdfego e ex-r€presentantedas LAM na
B u l g d r i a ,p o r t e r p e d l d o , r e c e b i d o e
consumido suruma €m S6fla, envlada pelo co-r6u Vfctor Goque,foi apllcada a pena de dois anos de pris6o,
oevendo ainda pagar uma nturia de
10 000,00 MT, trds mil meticais de
lmposto de Justiga e 500,00 MT ao
defensor oficioso.
O terceiro r6u a ser condenado
a dois anos de pris6o, foi Vfctor Manuel Goque, pelo facto de ter enviado suruma duag vezes num envelope,
a Abel Jardim, quando este csteve em
SENTEI{QAS
S6fia.
Tambdm deve pagar uma multa
6 da silva, proErlmador das l.AM, de 10 0oo,0o MT e tr6s mll meticais
por ter pcdiclosuruma ao eo-r6u Vic- de lmposto de Justiga e ainda s00,00
tor Goque. ssm, contudo a ter con$e- meticais ao defensoroficioso.
guido possuir, e por ler feito sair
O r6u Amarchandephulchandesaiu
do Pals uma pele de iib6ia, por in- em liberdadeprovis6ria. No entanto,
termddio do co-rdu Abel Jardim, foi
deverd pagar uma multa de 20 00O,OO
condenado a um ano de pris6o, demeticais, por cumpflcidade no tretico
vendo ainda pagar uma multa de
ileEal de quatro pontas de marflm.
cinco mil meticais, trds mll metlcais Ele concorreu dlreitamente para faclde imposto de Justiga e quinhentos lltar a execugio do crime de venda
meticais ao defensor oficioso. Ainda de exportagdo de quatro pontas de
6 intimado a pagar trinta mll meti- marfim, de Mogambiquepara paris.
cais, por infracgSoao regulamentoda
omar Qabir
-nada 6 restituido & liberexpo.rtagdode peles da nossa fauna dade. pois
se provou sobre as
bravla.
acusag6es que sobre si pesavam.

Estes dois riltimos r6us i6m tiberdade provis6rla,num prazo de cinco
dias, a partlr de sexta-feira.Caso o
Ministdrio P0blico ndo laga rcncrr6ncia da sentenga ao Tribunal, est6o livres.
ENVOLVIMENTO
POS CONDENADOS
O condcnado 6 de Silva nEo c,hegou dc consumir o estupefaclente
($urumaD.Fez sair do Pafs uma Dele
de jig6la, transgredindoa lei que regula a exportageode peles da fauna
bravia. O valor mfnimo da pela de
jib6ia 6 de trds mfl meticats. de
acordo com o ac6rdilo do tribunal.
Vfctor Manuel Goque conhecia os
canais de fornecimento, a rede de
traficantes e n6o os danunciou. Foi
atravds destes que consegulu sururna
para enviar a Abel Jardim,om S6fia,
Abel Jardlm estd envolvido na
safda ilegal da pele de jlbola. Pediu
e recebeu duas vezes suruma.
AmarchandePhulchande fof etimpllce na exportagEode quatro pontas
de marflm, e tentou vendd-fas em
Paris. A exportagdo e comerclallzagfio
deste artigo d exclusivamenteda compet6ncia da EMOFAUNA. Um quitograma de marffm custa no mercado
Internaclonal 50 d6lares (cerca de
dois mil metfcais).Uma ponta poguena de marllm (de f€mea) p€sa dois
quilogramas.

