
Somente neste ano, a De-
legacia da Mulher já ins-
taurou 626 inquéritos 
policiais em Curitiba, con-
forme dados levantados 
até a última quinta-feira. 

De acordo com a delega-
da Vanessa Alice, 110 foram 
prisões em flagrante. Os ca-
sos envolvem todo tipo de 
violência contra a mulher. 

Em se tratando de ocor-
rências, o levantamento 
da delegacia aponta 6.312 
registradas apenas no ano 
passado, número que vem 
se mantendo semelhante 
pelo menos nos últimos 
três anos. Em 2011, foram 
6.211 ocorrências e, em 
2010, 6.247 registros.

O bairro que teve o 
maior número de casos foi 
a CIC, com 1.349. Em segui-
da aparecem o Sítio Cerca-
do (576), Cajuru (509), Cen-
tro (438), Tatuquara (396) e 
Boqueirão (325), conforme 
a Delegacia da Mulher.
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Por mais que haja esforços 
dos profissionais envolvidos 
no atendimento à mulher ví-
tima de violência, a maioria 
delas volta atrás em relação 
à denúncia. Dados da Delega-
cia da Mulher apontam que, 
no ano passado, 2.306 ações 
não tiveram continuidade 
por desistência da própria ví-
tima. São 74% num universo 
de 3.121 agendamentos reali-
zados na capital.

Esses casos referem-se a 
injúria, difamação, calúnia 
e, principalmente, ameaças. 
“Neles é preciso que a mu-
lher faça a representação 
contra o agressor. Só assim 
é possível instaurar o inqué-
rito policial. Se há desistên-
cia, o procedimento é enca-
minhado a juízo e, então, 
arquivado”, explica a dele-
gada titular Vanessa Alice.

No caso de lesão corporal, 
a situação muda. Segundo a 
delegada, a vítima não pode, 
por determinação legal, vol-
tar atrás. Mas, ainda assim, 
há situações de mulheres que 
tentam deixar o processo de 
lado. “Se isso ocorrer, nossos 
investigadores vão a sua pro-
cura, e a encontram. Mas não 
é comum”, diz Vanessa Alice.

No ano passado, somente 
os casos de agressões soma-
ram 2.493 ocorrências.

Motivos
De acordo com a delega-
da adjunta da Delegacia da 
Mulher, Araci Carmem Cos-
ta Vargas, entre as princi-
pais razões para a desis-
tência está a dependência 
financeira e afetiva em re-
lação ao agressor. 

“Elas também alegam que 
houve reconciliação, que há 
os filhos e a família vem em 
primeiro lugar ou dizem: 
aconteceu só uma vez”, con-
ta a delegada adjunta.

As mulheres são atendidas 
por psicólogas, mas nem sem-
pre elas conseguem reverter a 
situação de desistência.

Alerta. Vítimas chegam a denunciar, mas não seguem com o processo. No ano passado, 
foram 2.306 desistências. Apenas 815 prosseguiram, aponta Delegacia da Mulher

74% das mulheres 
voltam atrás nas 
ações contra violência
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2.493
ocorrências de agressão contra 
mulheres foram registradas no 
ano passado. Se considerarmos 
todos os casos de violência 
contra a mulher, número salta 
para 6.312.

A Delegacia da Mulher es-
tá localizada na rua Pa-
dre Antônio, 33, no Centro 
de Curitiba. O telefone é o 
3219-8600. Saiba como é o 
procedimento dos policiais a 
partir do recebimento da de-
núncia, conforme explicação 
da delegada titular Vanes-
sa Alice.

1A vítima faz um relatório 
completo descrevendo o 

ocorrido.

2A delegacia registra o 
Boletim de Ocorrência.

3A vítima é atendida 
por uma psicóloga, 

que também explica o 
processo e o prazo de 
representação contra o 
agressor – de até seis meses, 
em caso de denúncias de 
injúria, difamação, calúnia 
e ameaça. É aqui que a 
maioria delas desiste. No 
caso de lesão corporal, a 
vítima é obrigada por lei a 
dar continuidade à ação. Se 
ela desistir, investigadores 
vão procurá-la.

4 Se a mulher solicitar 
algum tipo de medida 

protetiva, o pedido é 
encaminhado pela delegacia 
ao juiz, que tem prazo de 
48 horas para julgar o caso. 
Se deferido, um oficial de 
Justiça comunica o agressor 
sobre a determinação 
judicial. Em alguns casos, o 
acusado respeita a medida, 
mas volta a agredir a vítima 
quando termina o prazo. Se 
isso ocorrer, ele pode ser 
preso.

5Em caso de lesão 
corporal, a delegacia 

instaura o inquérito 
policial. Nos outros tipos de 
violência, se a mulher fizer 
a representação, a delegacia 
abre o inquérito ou o termo 
circunstanciado.

6As partes são intimadas – 
e também testemunhas, 

se houver. O agressor é 
indiciado. Em caso de lesão 
corporal, a vítima precisa 
passar por exame de corpo 
de delito, no IML.

7O procedimento 
instaurado é 

encaminhado ao judiciário. 
Se o agressor for preso, fica 
à disposição da Justiça.

Passo a passo
“No caso 
de lesão 
corporal, 
a vítima 

é obrigada, por lei, 
a dar continuidade. 
Se ela desistir, os 
investigadores vão 
procurá-la”.
VANESSA ALICE, DELEGADA

Já são 626 inquéritos abertos neste ano

Delegacia realizou 110 prisões em flagrante | RODRIGO FÉLIX LEAL / METRO CURITIBA

Um jovem de 19 anos inva-
diu, no sábado a tarde, a ga-
ragem de uma residência no 
bairro Umbará, em Curitiba. 

Na hora do acidente 
três crianças, entre nove 
e quatro anos de idade, 
brincavam no local e uma 
delas acabou sendo atingi-
da por um portão. A meni-
na teve ferimentos leves, 
mas passa bem. As outras 
crianças sofreram apenas 
escoriações.

A casa, que fica na rua 
Pedro Picussa, também te-
ve parte da sua entrada 
demolida.

O motorista, que não 
tem habilitação, foi detido 
pela Guarda Municipal e 
encaminhado para a Dede-
tran (Delegacia de Delitos 
de Trânsito). O carro, se-
gundo ele informou, per-
tencia ao chefe dele e ha-
via sido emprestado.
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Ferimentos foram leves |  JULIANO CUNHA/PORTAL BANDA B

Umbará.  Carro invade 
garagem e fere 3 crianças

Durante a forte chuva que 
atingiu a capital na tarde de 
ontem, uma Kombi invadiu 
a pista contrária do Contor-
no Norte, entre a Rodovia 
dos Minérios e a avenida 
Manoel Ribas, e colidiu com 
um Golf dixando cinco ho-
mens feridos.

O motorista da Kombi te-
ve sua perna presa às ferra-

gens e foi retirado do veícu-
lo pelo Corpo de Bombeiros. 
Ele teve ferimentos graves. 
O passageiro da Kombi teve 
ferimentos leves.

No Golf estavam três pes-
soas, que também tiveram 
ferimentos graves.

Os dois sentidos do Con-
torno Norte chegaram a ser 
fechados.  METRO CURITIBA

Contorno Norte. Acidente 
deixa cinco homens feridos

Entre sexta-feira e as 17h de 
ontem, Curitiba registrou 10 
assassinatos, segundo o IML. 
Outros três aconteceram na 
região metropolitana.

Entre eles está uma ado-
lescente, de 16 anos: Ânge-
la Lessa. Ela teria sido morta 
por João Luis Nunes de Oli-
veira, à pedido de sua esposa, 
Solange Aparecida de Souza. 

Segundo a Delegacia de 
Homicídios, a vítima era ami-
ga da filha do casal e, durante 
uma festa, Solange teria tido 
um ataque de ciúmes. 

O casal foi preso ontem, 
logo após a polícia ter en-
contrado o corpo da adoles-
cente, enterrado nos fun-

dos da casa do casal, no Sítio 
Cercado. Segundo o delega-
do Rubens Recalcatti, ela te-
ria sido enterrada há 45 dias.

Balanço
A Grande Curitiba teve 28 
mortes violentas. Além dos 
homicídios, houve dois afoga-
mentos, um deles na madru-
gada de domingo, em uma 
chácara em Piraquara. Um 
pedalinho tombou com um 
homem de 26 anos que, se-
gundo os Bombeiros, não con-
seguiu nadar até a margem.

Houve também duas 
mortes no trânsito, duas por 
agressão e uma por arma 
branca.  METRO

Fim de semana. Curitiba 
registra 10 homicídios




