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Casos de estupro reduzem 40%
Número caiu de nove, 
nos primeiros quatro 
meses de 2018, para 5, 
no mesmo período de 
2019. Ameças e lesões 
também diminuíram

Projeto da Unisc objetiva orientar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

EM SANTA CRUZ

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A violência contra a mu-
lher apresenta dimi-
nuição nos números. 

No primeiro quadrimestre 
deste ano, se comparado com 
o mesmo período do ano pas-
sado, Santa Cruz do Sul teve 
menos registros por ameaça, 
lesão corporal e estupro. Esse 
último é o mais representati-
vo. De janeiro a abril de 2018, 
foram nove casos, contra cinco 
neste ano. A queda ultrapassa 
40%. Em Vera Cruz e Vale do 
Sol, os números desses três cri-
mes também tiveram redução, 
conforme dados da Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
(veja no quadro).

E os números dos três mu-
nicípios da região refletem os 
dados em nível de Rio Grande 
do Sul. Nos quatro primeiros 
meses de 2019, 13.123 mu-
lheres sofreram algum tipo 
de ameaça - número menor 
ao do ano anterior, quando 
foram 13.666. As vítimas de 
lesão corporal e de estupro 
também diminuíram: de 8.075 
para 7.530 e de 709 para 472, 
respectivamente.

Embora as estatísticas apon-
tem para um cenário melhor, 
de mais conscientização, a vio-
lência segue fazendo vítimas. 

ARQUIVO ARAUTO

O projeto é desenvolvido 
há seis anos em Santa 
Cruz do Sul, primeiro 
com a orientação da 
professora Dra. Caroline 
Fockink Ritt. E, a partir 
de 2017, conta com a 
parceria da Polícia Ci-
vil, com especial apoio 
da delegada Lisandra 
de Castro de Carvalho, 
titular da Delegacia da 
Mulher, e do delegado re-
gional Luciano Menezes.
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E quando a mulher precisa 
de ajuda, seja para orientar 
ou para cobrar uma punição 
ao agressor? Em Santa Cruz, 
a Unisc possui o projeto de 
extensão “Enfrentamento da 
violência doméstica. Direitos 
e garantias legais da mulher 
agredida”. Ele objetiva orien-
tar, com o auxílio de estudan-
tes do Curso de Direito, as 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar.

De acordo com o coordena-
dor, professor Eduardo Ritt, o 
projeto foi pensado para ser 
desenvolvido no interior da 
Delegacia de Polícia, para que 
a mulher, tão logo procure a 
atuação estatal, possa encon-

trar orientação jurídica de seus 
direitos e seja encaminhada 
aos órgãos de proteção, inclu-
sive ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública. 

O projeto conta, atualmen-
te, com duas bolsistas - Eveline 
Bernardy e Isadora Horbe 
Neves da Fontoura - alunas 
de Direito. Elas possuem, 
conforme Ritt, formação ju-
rídica em direito de família 
e são preparadas, através de 

cursos e orientações, a ter a 
sensibilidade no atendimento, 
no esclarecimento dos direitos 
da mulher e na orientação e 
encaminhamento das neces-
sidades, humanizando tal 
atendimento. A atividade é 
desenvolvida dentro da Dele-
gacia Especializada no Aten-
dimento à Mulher (DPCA), 
que fica no bairro Arroio 
Grande. 

Só em 2018, foram 43 aten-

dimentos diretos realizados 
em Santa Cruz. Mas, segundo 
o professor, foram efetuados 
154 contatos telefônicos de 
monitoramento com vítimas 
de violência doméstica. “O 
objetivo é fazê-lo, futuramen-
te, na cidade de Montenegro, 
na Delegacia Especializada, 
considerando a existência do 
Curso de Direito da Unisc em 
tal município e com alunos 
daquele campi”, adianta.


