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A pena de morte poderi vlr a ser aplicada aos candongueiros e a outros anti-sociais, cuja
actividade lese gravemente a estabilidade econ6mica e social do Pais. Trata-se da mais pesada
medida introduzida agora is Leis da .fustiga para a Seguranga do Povo e do Estado Popular
na RPM. Esta determinagSoloi aprovada na fltima quarta-feirapela Comissio Permanenle da
Assembleia Popular. Segundo uma nota ontem distribuida aos 6rg5os de Informagio, esta deter.
minagSo introduz algumas alteragdes n Lei n." 2/79 dos Crimes Contra a Segurangado Povo e
do Estado Popular, que correspondem ao espirito ds comicio orientado pelo Presidente Samora
Machel no Chibuto,em Fevereiro0ltlmo.

penas de 12 a 30 anos de prisSo ou
com pena d€ morte, segundo a nOVa
lei,

Uma fonte da Gomiss6o Permanente da AssembleiaPopular. comentando a introdugSo das alteragOesA
lgi 2/79, disse ontem ao nosso Jornal que, atravds destas novas disposig0es, os candongueirospoderdo ser
punidos com a pena de' morte, se o
O mesmo documento salienta ain- abrlgo da aiteragdo introduzida no
a resposta mais adequada,de moco Tribunal Militar Revolucion6rioasslm
da que as alterag6esii referida Lei n.e 2 do Artigo 26.
a garaniir a estabilidade,o funciona- os Julgar e condenar.
n.e 2/79 de 1 de Margo sio uma forA um violador ou a um assaltanto mento das instituigOese da economii
-l,soo fazemo{o oom o obiectlvo
ma de tornar possivel uma actuagSo b mdo armada passa igualmentea ser e a gaz social a que tr9m direito os
pa?a educar disse a
mais dr6stica, sempre gue se achar aplicAvet a pena capital, de acordo cidadSos, frisa o documeRto da Co- do eliminar
mesma
fonte,
referindo-seAs medidas
conveniente,€fi relagdo As varias for- com as novas disposig6es aprovadas. missSo Permanente da Assembleia
de combate a candonga. Conforme
pela Comissdo Permanenteda Assem- Popular.
mas de acA6o inimiga, bem como is
1/83, que entrou
formas de criminalidade que funcio- bleia Popular.
v€m acrescentou,a Lei n.e
Na generalldade,as a.lteragOes
partir do dia 15 do corrente
nem na pr6tica conro extensao da
Segundo a Lei n.g 1/83, agora tora agravar penas para crimes come- em vigor a
rnds.6 aplic6velaos casos ainda'n6o
acgdo de inimigo.
nada p0blica, a Lei dos Crimes Con- tidos contra a Seguranga do Povo c
De acordo com a Lei, agora alte- tra a Segurangado Povo e do Estado do Estado Popular e contra a estabi- iulgados.
rada, a um candongueiro,dependendo Popularfoi publicada numa altura ern lidade economica. Anteriormente,esO (NoticiasD espera publicar na
das circunstAnciasda sua acgio, ou que . assistiamos ao agravamentoda tes crimes eram passiveis de penas fntegra. em pr6ximas edig6es, a Lel
em raz6o de uma especial acgSo dc
acaSo do inimigq no nosso Pais, as- qus variavam entre 05 oito e os 12 n.e 2/79 com as alterag6esagora incombate aos candongueiros,passa a
sumindo formas cada vez mais odio- anos de prisSo. Agora. os mesmos troduzidaspela Comissdo Permanente
ser aplicdvel a pena de morte ao sas, para as quais hA que encontrar crimes, poderSo ser punidos com
da AssembleiaPopular,

