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DP terá sala para atender mulheres 
LOCAL EXCLUSIVO 

Ambiente reservado tem 
por objetivo dar mais 
privacidade, dignidade e 
segurança no acolhimento 
às vítimas de violência 
em Santa Cruz do Sul

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

A fim de humanizar o atendi-
mento a mulheres e crianças 
vítimas de violência domés-

tica, a nova estrutura da Delegacia 
de Polícia de Pronto-Atendimento 
(DPPA) de Santa Cruz, localizada 
na rua Ernesto Alves, vai contar com 
uma sala exclusiva para registros 
destes casos. O ambiente, especial-
mente reservado, tem por objetivo 
dar privacidade, dignidade e segu-
rança no acolhimento às vítimas. 

De acordo com a titular da DPPA, 
delegada Raquel Schneider, antes da 
reforma no prédio da delegacia, não 
havia um espaço exclusivo para este 
tipo de atendimento. “É um ambiente 

importante para o atendimento, para 
que a pessoa não seja atendida com 
o público em geral, que fique mais 
à vontade para falar com o policial. 
Quando chegam aqui, elas já passa-
ram pela agressão. Elas precisam che-
gar e se sentir seguras, que aqui é um 
ambiente que elas podem conseguir 
o que precisam”, destaca.

Ainda conforme a delegada, ape-
sar de garantir um atendimento 
mais humanizado, o trabalho espe-
cializado nestes caso seguirá sendo 
feito pela Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher (DEAM) 
e Delegacia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (DPCA). “Quando a 
vítima não for conduzida pela Briga-
da Militar para o registro, pode ir até 
a DEAM porque lá o atendimento é 
mais amplo. Nós vamos dar o aten-
dimento, mas o especializado é o da 
DEAM”, explica.

QUEStIOnáRIO PARA 
CLASSIfICAR VIOLênCIA
Outra novidade no novo espaço 

é que as vítimas, no momento do 
boletim de ocorrência, vão realizar 

o preenchimento de um formulário 
com 28 perguntas. O objetivo é ava-
liar melhor a situação, principalmen-
te quanto às medidas protetivas que 
serão exigidas, e impedir crimes mais 
graves, como o feminicídio. É a partir 
deste questionário que a Polícia Civil 
e o Poder Judiciário podem agir de 
uma maneira mais efetiva.

O documento será dividido em 
quatro etapas. Na primeira, as per-
guntas são relacionadas às violências 
que já sofreu; a segunda, sobre o 
comportamento do autor; a terceira 
sobre a vítima; e a quarta questiona 
outros assuntos, como se o autor é o 
que mantem financeiramente o lar, se 
os filhos já presenciaram agressões.


