TRABATHODA REEDUCACAO
FOr POSIT|VO
- constofcr ll Semin6rio efectuodo em Mqpufo
Foi realizado um trabalho bastante positivo
no campo da reeducag6o, apesar das dificuldades de viria ordem, que foram enfrentadas.
Esta a constatagio feita pelos participantes ao ll Seminirio dos Servigos de Reeduca96o, que decorreu em idaputo, de 15 a 19 do
corrente m6s.
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ducagS,o; formagio de quadros dos servigos de reeducagdo;
formag6o profissional dos reeducandos e directiva sobre
os m6todos de trabalho politico no seio dos reeducandos.
Entre a6 recomendag6es feitas pelo II Semindrio selientam-se: a criagSo de um sistema penitencidrio rinico,
a introdugdo do regime progressivo no tratamento dos reeducandos, a produgdo agro-pecu6ria com vista b auto-sufiei€ncia e a corrente integragdo dos reeducandos no tra-

Tendo concluido que os sucessos atingidos comprovam
a iusteza da linha politica do Partido FRELIMO e das medidas tomadas pelo Governo eom vista b reeducagdo de
milhares de marginais e delinquentes que enxa[reavam
sobretudo as zonas urbanas do pais, o Semin6rio fez um
apelo ao engajamento cada vez mais activo das outras es_
i,ruturas do Estado e das Organizag6es Democrd,ticas de
IViassas em todo o processo de reeducag6o, dentro do principio de que <a reeducaglo d tarefa de toda a sociedade>.
o balango do trabari.ro efectuado pelo Servigo Nacional
de ReeducagSo desde o r semindrio desta estrutura do Ministdrio do rnterior (realizado cm Novembro de 1g?6) e o
estudo das formas de aplicagdo das orientagOes do rlr congre6so foram as bases desta reuni6o. o rr seminiirio analisou os relatdrios dos servigos de Reeducagdo e dos ser.
vigos prbvinciais, tendo-se debrugado sobre os seguintes
pontos:
- regulamentos provisdrios dos Servigos de
Revduca96o; tratamento reeducacional dos reed.ucandos e a perspectiva de criagdo de um sistema penitenci6rio
rinico;
avaliagdo, estudo criminol6gico
e avaliagdc dos reeducan_
dos nos centros de Reeduca4d"o; reintegragEo sociar
dos
ree'ducandos; produq6o agro-pecuiiria d.os centros
de reeTEMPO
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balho social Util como parte integrante do processo de
transforrnagdo dos elementos anti-sociais e a reeducagdo
de mulheres privadas de liberdade.
No semindrio, que foi presididc pelo Ministro do Interior,
Mariano Matsinhe, participaram quadros representantes do Partido, dos drg5os centrais do Estado e das organizag6es democrdticas de ma.ssase do Servigo de Reeducag5,o.
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