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Reeducacatr
para8l candolrgueBrog
Foram atd 0ltima quinla-feirajulgeJas 88 das i2G pessoas levadas ao
Tribunal Provincial de Maputo sob acusagdo de estarem envolvidas na
pr6tica de especulagio, aqambarcamentode produtos, revelou ao nNoticias", Naimo Valji. dq Ministdrio .da Justiga.
Neste processo de apreciagdodos 88 casos, 7 r6us foram absolvidos
por se ter conslata'Jon6o estarem implicadosem nenhum dos actos ilici.
los acima referidos e os restantes con'Jenadosa penas que v6o de I a
2 anos de reeducagSo.Por outro lado, perante deficiGnciasde instrug6o
dos respectivos processos, o tribunal suspendeu s julgamento de lr6s
oulros r6us, reconduaindoo6 sBUs casos ds forgas policiais.
Segundo revelou Naimo Valji, s6 os arguidos com idades superiores
a .Je 16 anos t€m sido ali julgados. Aqueles que possuem idades inferior€Sr 360 soltos s os r€spectivos processos encaminhadosi secqio de
menores,
Aqui, os processos sio tratados conforme a gravidade dos casos que
apresentam. Em alguns casos s6o solicitados os pais dos r6us s qep
eles esclarecida a situagSoe, noutros casos, particularmentequando se
trata de F€Iteyse marginais, s6o encaminhados aos centros de rcabilitageo do Minist6rio da EducagSo.
Paralelamenteaos que tiveram lugar nas instalag6esdo Trlbunal Popular Provincial, outros julgamentos foram efectuador ao ar livr€, nomeodamente junto ao Mercado Central,desla cidade e no Bairro do Chamanculo.
Genlenas de pessoas assistiram ds sess6es feitas em publico, manifestando o seu total apoio i guerra contra ssn'Jonga.Ali, a populagdo
para al6m de tomar parte na apreciaq5odos" casos em juizo, teye a oportunidade de conhecer o que 6 um Tribunal Popular no nosso Pais, como
funciona e quais as caracterlsticasque o distinguem dos tribunais coloniais cuia fung6o era servir uma minoria.
Outros especuladores foram, apresentadospublicamente nos bairros
onde residem ou exerciam a sua actividade ilegal, em acontecimentos
que tornaram, a operagio policial numa verdadeira campanha popular
contra a candonga.
Os candongueig,samarginais, ap6s cumprirem as suas penas em cen.
lros de reeducagio. ser6o integrados em agtividades pvodutivas nas
zonas verdes e noutros s€ctores da vida nacional. Espera.se dai a sua
reabililagdo,integragSoi nova sociedade.
O esfo,rgodesenvolvidopelas 5 secg6es criminals do Tribunal Popular
Provincial.no tratamento destes casos da candonga,permitiu que grande
nfmero dos individuos detidos, quer durante a operag,Soinicial. como
nas ac96es seguintes fosse julgado. dentro dos prazos estabelecidospor
lei. 56 na terga.feira, dia 8, dia em que se iniciou este proc,essode julgamentos, 57 acusadosesliveram no banco dos r6us e, de entre eles
55 foram condenadose 2 absolvidos.

