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Tribunuisrigorosos
o iulsor

ocusuf6es
de prostituiiU
Grandenfmero de mulheresconduzidas aos Postosde Verificagio- acusadagde prosti.
tuig6o.Sem cair numa atltudesimplista,os trlbunalsesl6o, no enlanto,precavldoscontra iGuoa.
Produgionpara vlnda
96es falsas,partindo,de pessoasque pretendarnaproveitar-se
gangaspessoais.Esta 6 uma posigSode princlpio sublinhadapor"Operagio
algunsfuizesdos trlbunalsde
balrros,com quem contactiimose gue nestemomentose ocupamem julgar pessoasdetidasna
vla p{blica ou no domlcilioduranteesta fase da nOperagsoProdug6o>.
Verifica-se em diversos balrros que
muitas mulheres.conduzidasaos Postos. acusadas de prostituigSo, sdo
mdes solteiras desempregadas.

s6o deflnldas como casos de desem.
prego.
Casos de marglnalidade previstas
na Directlva Ministerialconstituem mat6ria de an6lise minuciosa por parte
do trlbunal.

Juizes. por n6s contactados. reve.
laram.nos que casog de murheres,cuios marldos estejam a cumprlr uma
miss6o om outrg ponto ds' Pafs. a
sua permanOrtciana cldade, esti assegurada.

Conduzi-las ao Posto de Verlflcagf,o 6 urn procedimento normal, dado
que 6 necessdrioo tribunar conhecer
Domingos Boca, Julz-Presrcentedo
Quanto aos mlnelros. ausonles da
de forma correcta a maneira cjc viver Iribunal do Bairro da Malanga, frisou cldade, 16 he bastante tempo, as esdessas pessoas,devendo para o eteito que a suspeita ndo pode nunca dar posas dever5o fixar residd:rcra nas
averiguara situagEo.
lugar a condenaqho.As acusag6es suas zonas de origem, salvo casos de
t€m de ser feitas mediante provas pessoas radicadas em Maputo. h6
. Algumas delas estdo sob a respon- para que
o tribunal as iulguc e con- mais de 20 anos,
sabilidade dos pais sendo por€m,
jusiamente.
acusadasde prostitutas.em virtudede dene
Algumas senhoras nestasr*circunsDe outra forma. as acusaQ6esse'n
terem sido m6es antes de se casat6m sido tamb6m alvo de acutdncias
fundarnento s6o uma ofensa Uma
prostituigSo, sobretudc por
rem
sagde
de
- Existem ca3os dc orostituigio ofensa pafilcularmonte grav€ quandir parte dos vlzinhos o outros conheciprostrtufQfio.
nestas condiQ6es. ms a verdade lem se trata de acusagdo de
dos. que sa ,pretendGmeproveitar da
de ser apurada com rlEor -- riip6o,
Existem ainda casos de mulheres noperae6o Produgfior para vtitgangss
um ju:2. falando ontem 5 nossa Rc. em situagde de uni6o de facto com pessoais. Relatlvamentea este assunoortagem.
os seus maridos fil?s vlvends sozi- to. v6rios rosponsevels dos trlbunais
Em a'guns balrros. eolh€mrls de- nhas' em viitude de o.-scbnjuges es- dos Postos de VerificagEo. assegurapofmeilos dos respeetlvos iuizes-pre- tarem ausentes, eomo 6 o caso dos ram-nos que a dignidade dessag sgsidentes.que nos lnformaramque mu- transferidos psra outros ,"tonlos do nhoras ser6 escrupulosamentadefentheres nestas circunstanciase que lo- Palg. ou em servlco he Estrangeiro. dida, pois estes problema5 s6o anallvam. o9 entanto, uma vida decenle, dos guais se destacam minetr'os.
sados com rigor.

Esta posigdo..conformo tomos infor"
mados parte do prlnclpio de que tanto
g homom, como a mulher podenr ter
amlgos desde o momento.gue n6o tenham um compofiamonto anil-sociaf.
Caso a dtvida subsista ss tribunais tr0m convocado familiares e conhecidos pal deporem de moijo a
provar-se a veracidade dos factos.
Nos contactos que mantlvomrs, lol
lgualmente reafirmadg o prlnclpio (tc
que a cal0nfa e dlfamagEo. s63 pqnldos nos termos da Lel. porquanto.
isto 6 considerado um crilne grave.
Os tribunais conslderam que existe
prostituigf,o quando ie verlflcarn de
modo comprovad6 as segulntes situaq6es:
Mulheres que pratlcam habltualmen.
te relag6essexuais com qualquer homam com fins lucrativos, receben<io
dinheiro, roupasr g6neros alimentlclos
e outrog bens.
EstSo tambdm nesta categorla aqu€.
fas que orEanlzam, arranlam homeng
para fomentar a prostltulgeo. Aquetas
que vivem ir custa destas mulhe:'es,
tem tamb6m o rfloSrng ,ratamento.
As condutas anti-soclais, previstas
na Dlrectiva Mlnlsterlal. 16o punidas
eom prlsEo For perlodo Je 'rrn a tr0s
anos, acompanhadas de Interdlg6c.
ou tlxagSo de resid6ncia. conlorme
os termos da Lei n.e 5/83.
i

