
fitonifestqgGo ern spoio
a Lei do chicotqd,s

No pr6ximo stibsdo, em Moputo ^1, 4t/ss

A populagEo da Cidade de Maputo est6 e organizar uma
manifestagio de apoio i Lei n." 5/83 que introduziu, pela primeira
vez nas leis de Justiga da RPM, as penas de chicotada contra
candongueiros, violadores, assaltantes i m6o armada e outros
anti-sociais. A manifeslagio teri lugar no pr6ximo s6bado, no
Bairro da Liberdade, na zona da Machava.

A organizagdo desta manifestagSo
fo i  anunc iada ontem ao Major -Genera l
Jorge Rebelo, 1.q Secretdrio do Comi-
t6 da Cidade do Part ido Frel imo, por
uma delegag6o composta por repre-
sentantes dos Grupos Dinamizadores
dos bairros, das organizag6es demo-
cr6ticas de massas e dos administra-
dores de zonas.

A decisdo de se organizar esta
maniiestagdo f lo proximo s6bado fol
tomada durante unra sessSo de estudo
sobrg a referida Lei, em que estive-
ratr presentes os secret6rios dos
Grupos Dinamizadores dos bairros,
elementos das organizaQ6es democr6-
t icas de massas e admin is t radores de
zonas, sessdo essa que teve lugar na
tarde '  de ontem.

Nesta sessao de estudo. torrrou-se
posslvel o esclarecimento de muitos
aspectss re lac ionados com a Le i  pro-
mulgada pe la  Comissdo Permanente
da Assemble ia  Popular .  In terv ieram
na re fer ida sess6o func iondr ios  do
apare lho de Just iga do nosso Pafs .

Durante a  sessSo,  fo i  dec id ido en-
v iar  uma de legaCdo ao Comi td  da
Cidade do Par t ido Fre l ims para co-
municar  nao so que se estava a pro-
ceder  ao estudo da le i .  como se estd
a organ izar Lrma man ifestagio de
apoio  a  mesma.

Di r ig indo-se a Jorge Rebelo,  1 , t
Secretdr io  do Comi te  da Cidade Cr is-
t ina Tembe,  secret6r ia  da OMM na
Cidade do Maputo,  em nome dos
rnenrbros da referida delegagiio, disse
que o apoio  da populaqAo da capi ta l
a  nova le i  e  to ta l .  Af i rmou a inda que
esla lei constitui um inslrumento
lundamenlal no combate contra os
anti-sociais de toda a esi ldcie, euB
pretendem Cesestabi l izar e causar e
in t ranqui l idade na soc iedade.

Por esta razdo, segundo Cristina
Tembe, devemos saber valorizar a lel
que foi promulgada pela ComissSo
Permanente da Asse'mbleia Popular.
Acrescentou que 'hav ia  cer tas d0v idas,
quanto ao espir i to da lei,  nomeada-
menle no que se refere e fase dc
aplicagdo e execug6o da mesma.

Cristina Tembe acrescentou qua
os elementos das organlzagOes dgmo.
crdticas de,massag, oE Becret{rlol dO

Grupos Dinamizadores dos bairrcs e
administradores de zonas. organizaram
uma sessSo de estudo para esclareci-
mento das d0v idas sx is tentes, '  que

contou com a participageo de estru-
turas da Justiga,

O 1.s Secret6rio do Comit6 da
Cidade do Partido, Jorge Rebelo, na
sua intervengdo, felicitou esta inicia-
tiva que as ODMs e os GDs do Ma-

puto tomaram, em organizarem o
estudo da Lei e uma manifestagio
para a populagdo exprimir A DirecgSo
do Partido e do Estado, o seu total
apoio a esta importante Lei.

Trata-se de urna Lei que corres-
ponde is exigdncias de todo o Povo,
manifestadas em diferentes ocasi6es,
especialmente no comfcio de Chibuto,
em Gaza, orientado pelo Presidente
Samora Machel, em Fevereiro 0lt imo.

Na ocasido, a populagdo daquele
dlstr i to af irmou que as medidas puni-
t ivas at6 entSo 2pl icadas, nomeada-
mente a prisSo, multa e outras, t inham-
-se revelado inadequadas Bara deter
a onda de crimes, em especial a can-
donga e a  v io ldnc ia

otz


