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Delinqu6nci,oinfsntil
preocuponte nG CsPltol
o De Jqneiroo lAoio 25 psr cento ht tzil luz
'v trlol c'/
dos detidos sdo menores
Das 2350 deteng6es operadaS nos primeiros cinco meses'
deste ano, pela PPnh,em Maputo, 588 incluem menores.A cifra
da delinqu$nciainfantil representa25 por cento do valor global
do indice Oe criminatidaddna capital, que diminuiu em relaqSo
ao mesmo periodo de 1982- declarou, quarta'feira, Arnindio
Zandamela,Comandanteda PPM da Cidade'
Sendo a juventru6* a, selvs. cia A C 0 0 E S o o t { c E R T A D A S
Naqeo e sujeito da construgeo da
Nova Sociedade na RPM, a Proble'
Referindo-se e redugio do Potenm6tica 6a delinqu6ncia e marginalicial delitraoso, em relaqeo a igual
dade .Juyenls foi caracietizada pqr perlodo do ano Passado, Am0,ndio
Am6,ndio Zandamela eomo cdeveras zanda,mela precisou que a mesmB
preoeupante>1.
cieveu-sea:

mobiliza-c5o
po. Nesta
pl'ocesso, a
popular e a ligaqdo Policia-Povo si.o
piira o
os dois polos fundarnentais
exito deste comlrate.
OEHUNCIAS LEGfTIMAS
sobl'e as queixas
Pronunciando-se
de moradores g lesados, em relaceo
a crirninosos Soltos, 6epois de terem
sido indlcia.dos de delit'os recolherem
disse
Zandamela
5. gadeia, Amdndio
que (as denrincias 55o le'gitirnasn.

HPM.. No caso especifico: desta insti-tuig6o, i6, existem medidas organJza'
- aEm fiuits5 casos. os menpres
gradual da vlgt- cionsi* internas pafa colmatarmos a
O Crescimento
a 6epuraqao
s6o o agent€ de ligtrqAo de quadri' ]fln-cia popular. no.s locais de reSid€n- situagS,o. entre as quais
aq'[ele
lhas de crimittosos, e hdt situa,qoes cla. o que contribuiu positivamente' clas nossas fileiras>. afirtrou
flagrantes gfi que srianqas .partici- Dara a dentncia, Iocalizaq5o e neu- quadro.
No decurso da alocucdo' Amandio
pam no critneD, alertou aquele res' tralizaqf,o de actos colltra a seguran'
g5glargsgu qus (a Policia
2.nflg,6ela
ponsdvel'
qa e defesa dos moraciores.
o argulqo'
s$ prende. N6o guarda
No tocante 6 legislaqas sm vigor.
as leis, n5o jutga e
nfl,o interpreta
graclual
indrcia
da
Supr.ess6o_
para a puniqao. de delitos perpeira'
O
r'6u. Isso compete
dos po1 menores de l8 anos, Aman' anieriormente demonstrada pelas es- nem condena o
PTisional,
aos Tribunais'
Inspecg.S.o
ir
(as
]ocais
resi'
politicas
que
de
dos
truturas
dio Zandamela esclareceu
Pirblico. Eles que se
ao Minist€rio
rnstituiqoes judiciais actuais regem- d€ncia.
pronunciemlr.
'se ao abrigo das leis coloniais>'
do
de
ae{6es
Indagads sobre o cumPrimento
(Perante a lel, a crianga C tm'
das
PaCreseimento
a
drr
a Fena
pune. seja qual for o crime pratlca.- trulha das Miiicias populares, Gru- clecreto 5/83. referente
PPil'I
da
6 do dominio pcs, cie Vigilancia' em cootdenaqflo shisetada, aguele quadro
do. como lsto t2*lt*
que
a
mesma deve ser
salientou
dos criminosos organizados, gst4s 5e1- com &s estntturas politieas clos bair
aplicada pelas lnstincia's agtorizadas.
vem-s€ dos menore,s para os seus ros e em articulagfr"o com outras for'

objectiVosr> disse o Comandante da
PPil,I.
Por outro la.do, como neo extstem
eentros para a asslst€ncla soclal doS
delinqtrentes Juvenis e estd,o lnop€rantes os organismos QOe deveriam desempenhar o papel decislw n& su&
recuperagSo, logo que a, erlanga d
liberta volta a enveredar pela senda
do crime.

gas de Defesa e seg;uranqa.

O Rqsgas polieiais selectivas dosencadeahas clesde Maio de 1982' q'ue
conduziram h, neutralizacdo de qUadrilhas de crrlmrnosos.
O Melhora,melto -. d a qualtdade
dos factos que condlclona.m o eome'
timento do crime. n6 espa-ooe tenr-

(E tlegal e uma violaga"o a aPlicagf,,o da Pena da chicotada Por individuos n6o a,Utorizados Fela lei' so
pode ser aPlicada flePois de o rdu
ter gido con'denado. Por isso. esta
situacEo an6mala, quando exista. visa
desacrediiar
as nosSas instltttjcdes>'
da PPII dB,
condenou o Comandante
Cidade de Maputo.

