
TRÊS indivíduos encontram
- se desde o último fim-de-
- semana a contas com as au-
toridades policiais na cidade 
de Chimoio, em Manica, acu
sados de violência doméstica 
contra as suas esposas. 

Um dos detidos teria re
corrido à agressão física da 
sua esposa com recurso a uma 
catana, alegadamente, por
que esta teria chegado tarde à 
casa, depois de ter estado no · 
encerramento da campanha 
eleitoral. 

O indiciado, cuja iden
tidade não foi revelada, diz 
não se arrepender pelo cri
me cometido, afirmando 
que em sua casa manda ele e 
não admite que a sua esposa 
abandone a residência e as 
crianças para apoiar partidos 
políticos. 

·A vítima, que contraiu fe
rimentos graves, encontra-se 
internada no Hospital Pro
vincial de Chimoio, segundo 
confirmou Mateus Mindu, 
porta -voz da Polícia da Repú
blica de Moçambique (PRM) 
em Manica. 

O segundo caso de agres
são física envolveu um casal e 
o sogro. O indiciado terá par
tido ao ataque, quando o se4 
sogro se intrometeu na dis
cursão do casal, pot, alegada
mente, a esposa ter chegado 
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tarde à casa, depois de tam -
bém ter estado no encerra -
mento da campanha eleitoral. 

Em consequência, o in -
diciado espancou os dois, 
tendo recolhido aos calabou -
ços, quando as vítimas foram 
apresentar queixa na 1. ª Es-

quadra da PRM, em Chimoio. 
O terceiro agressor, se

gundo Mindu, foi movido por 
ciúmes, depois de ter recebi
do uma informação segundo 
a qual a sua parceira estaria 
com um alegado amigo numa 

·casa de pasto. 

Ainda em Chimoio, a Polt-=: 
eia deteve três outros indivt-: ; 
duos indiciados de roubo ein: ; 
residências. Das mãos deste;. ' 
foram recuperados diver:;: , 
sos electrodomésticos, entre"= 
televisores, DVD, colunas ~ .. 
aparelhos sonoros. : : , 


