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O NÚMERO de casos de vio- gistadas 631 agressões. etária de 25 a 34 anos de idade eia decrescente. Duunte este 
lência doméstica, na cidade e Um comunicado do HCM, foram as que mais sofreram período foram atendidos 23? 
província de Maputo, tem vin- recebido na Redacção do "No- violência doméstica. Janeiro e ocorrências, contra 242 regis.:_ 
do a crescer, apesar dos esfor- tidas", revela que a violência Fevereiro foram os meses que tados em igual período do ~mo 
çosdasautoridadesnoendure- afectou mais mulheres, in- mais turbulência registaram anterior. 
cimento das medidas punitivas cluindo raparigas, e a maioria nas famílias, se considerar- O Serviço de Urgências d 
contra os agressores. dos agressores foi protagoniza- mos que foi neste período que Medicina Legal do HCM tem 

O Serviço de Urgências da por pessoas muito próxnnas houve mais casos", lê-se na vindo a prestar apoio clínico e 
da Medicina Legal, no Hospi- às vítimas. nota. psicológico às vítimas, ao mes-
tal Central de Maputo (HCM), A dependência económica Para além da violência ba- mo tempo que coopera com as 
atendeu no primeiro semestre das vítimas e factores sócio- seada no género, que repre- autoridades policiais e demais 
deste ano 638 vítimas de vio- -culturais concorrem para que sentou 73 por cento dos ca- entidades que intervêm no sis-
lência baseada no género, o a maioria das queixas não seja sos atendidos nas Urgências tema de administração da jus-
que representa um aumento apresentada às autoridades po- da Medicina Legal, os delitos tiça, realizando perícia médica 
comparando com igual perío- lidais. sexuais tiveram um peso de e forense que lhe são solicita-
do de 2017, em que foram re- "As mulheres da faixa 27 por cento e com tendên- das. 


