
GRUPO DE VULNERÁVEIS: PCGO
AMPLIA COBERTURA DE ATENDIMENTO
E INVESTIGAÇÕES AOS QUE
NECESSITAM DE PROTEÇÃO ESPECIAL
por Thiago Coelho

   Na segunda série de reportagens do
projeto Polícia Civil em Números (PCN), o
leitor encontra à sua disposição um amplo
cardápio sobre o atendimento da Polícia
Civil aos grupos de vulneráveis. Crianças,
adolescentes, mulheres, idosos, minorias.
Seguindo os preceitos fundamentais da
Constituição Federal, a PCGO prioriza
investigações que preservam e,
sobretudo, restauram a dignidade da
pessoa humana, contribuindo para a
pacificação social.

    "A mensagem é muito simples, de que
a Polícia Judiciária é a primeira e a
principal defensora de direitos humanos.
É a primeira instituição do sistema de
justiça a se colocar do lado do cidadão,
não só com um olhar voltado à repressão,
mas especialmente para a prevenção e a
correção do cidadão dentro desse recorte.

   

   Então, a expressão que mais
materializa isso é a adequação cada dia
maior, dos instrumentos de justiça, aos
direitos da sociedade, aos direitos
humanos", resume o Delegado-Geral
Alexandre Lourenço quanto à bússola que
norteia a atual gestão, alicerçada na
pedra fundamental dos direitos humanos.
Assim, a proteção das minorias é uma
das tônicas da Polícia Civil, o que levou a
Direção a investir na formação dos
servidores em atendimento especializado,
recursos humanos e materiais que
viabilizem, sem empecilhos, investigações
no âmbito de crimes contra o grupo de
vulneráveis. Este é o espírito. 

   E, neste espectro, destaque para o
Grupo Especializado no Atendimento às
Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (Geacri), iniciativa pioneira
que demonstra que a Polícia Civil de
Goiás navega na direção certa.
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GEACRI

   Madrugada de 21 de novembro de
2021, 5h. Dois jovens saem de uma
boate, no Setor Sul, em Goiânia, quando
são gravemente agredidos por um casal.
"Ela veio para cima de mim com uma
garrafa quebrada e disse: eu vou
desfigurar sua cara, seu viado
desgraçado. Vou te levar para o inferno,
viadinho. Enquanto o rapaz me segurava
e dizia: 'acerta na garganta dele' - e eu
não sabia o que eu tinha feito de errado.
Meu amigo foi o único que tentou me
defender, mas foi gravemente perfurado
no braço, vindo a desmaiar, por perder
tanto sangue...", relatou a vítima ao
comparecer à Delegacia de Polícia. O que
se esperar quando uma pessoa é
agredida gratuitamente, pelo simples fato
de ser quem é - e isso incomodar alguém
-, sem que se tenha praticado qualquer
ato criminoso, qualquer conduta ilícita?
Foi inconformada, e com este sentimento
angustiante de culpa, que a vítima - um
rapaz de 26 anos - buscou auxílio do
Grupo Especializado no Atendimento às
Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (Geacri) da Polícia Civil de
Goiás, onde um inquérito policial foi
instaurado para apurar a materialidade e
autoria do crime de homicídio tentado. 

   O Geacri foi uma iniciativa pioneira da
Polícia Civil de Goiás no país, que agora
se soma na proteção dos vulneráveis.
Poucos Estados - como Rio de Janeiro,
Porto Alegre e São Paulo - possuem uma
unidade policial especializada, com
profissionais treinados para atender os
delitos que envolvem intolerância. O
Geacri foi criado, em junho deste ano, por
meio da Portaria n. 323/2021. É atribuição
do grupo investigar as infrações penais
que envolvam ódio e discriminação, seja
ética, racial, de condição ou orientação
sexual, de gênero. "A Polícia Civil do
Estado de Goiás identificou um acréscimo
expressivo nos crimes de ódio praticados
pelas redes sociais e fisicamente. O
racismo, a homofobia, a transfobia, a
intolerância religiosa e a xenofobia
exigiriam do policial civil um
conhecimento que fosse além do mero
código e das leis positivadas", relata o
delegado Joaquim Filho Adorno Santos,
titular do grupo.

   O resgate da cidadania das vítimas e o
efetivo sentimento de justiça estão no
bojo da criação do grupo que, nesta
perspectiva, dará cumprimento ao artigo
5º da Constituição Federal e de
convenções internacionais que se
manifestam contra a discriminação, a vul-

nerabilidade e a marginalização social, e
favorável à diversidade, dignidade e
respeito ao outro. 

   O Geacri tem atendido, com frequência,
casos de injúria racial, racismo e
homofobia. Até agora, são 57 inquéritos
policiais instaurados, 22 deles concluídos.
Foram lavrados também 9 Termos
Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e
instauradas 17 Verificações Preliminares
de Investigação (VPI).

   De acordo com números divulgados no
15º Anuário do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), divulgado no
mês de julho, houve aumento de 29,8%
nos crimes de racismo no país no ano
passado, em comparação com 2019. O
documento também registra crescimento,
em escala nacional, das ocorrências de
prática de crimes contra a população
LGBTQI+ e de estupro de,
respectivamente, 24,7% e 20,9%. A
criação do grupo pela Polícia Civil foi uma
resposta ao aumento da criminalidade.

Delegacia escola

   Para o grupo especializado, da Direção-
Geral da Polícia Civil resolveu traçar uma
nova estratégia.  O Geacri foi pensado 
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em um modelo de Delegacia Escola, de
modo que os policiais civis que
ingressarem nos quadros da instituição
tenham, em seu currículo escolar,
ensinamentos que edifiquem o respeito às
diferenças. Não por acaso, a unidade
especializada situa-se dentro da Escola
Superior da Polícia Civil (ESPC), onde é
possível cursar disciplinas que derramam
conhecimento na seara dos direitos
humanos. Os servidores selecionados
para atuar no Geacri passaram por
treinamento específico, sobretudo de
atendimento ao público, a fim de
assegurar que a vítima não seja
revitimizada, uma vez mais ferida. No
Geacri, a vítima encontra acolhimento
institucional. 

   O delegado Joaquim adorno explica
como funciona esta dinâmica de
atendimento: "Em resumo, a vítima faz o
RAI (boletim de ocorrência) em qualquer
unidade policial, o Geacri é notificado via
sistema e em seguida entra em contato
com a vítima para sabermos como
procederemos, inclusive até buscando a
vítima em casa, conforme o grau de
vulnerabilidade social enfrentado. Após o
primeiro atendimento, a Polícia Civil pode
encaminhar a vítima para serviço psicoló-

gico na SEDS e está em tratativa com a
Defensoria Pública para o auxílio judicial
de um Defensor Público naqueles casos
em que isso é exigido", relata. Desta
forma, nota-se que o serviço público
oferecido pelo Geacri vai além do âmbito
criminal, já que presta auxílio às vítimas
por meio de encaminhamento para
serviços psicológicos e jurídicos
especializados. Além disso, outras
parcerias estão em fase de elaboração
junto a setores da sociedade civil, grupos
de apoio e outras organizações que
formam a rede de atendimento para que
as vítimas sejam assistidas integralmente,
não somente na questão criminal.
O primeiro inquérito policial concluído
pelo Geacri foi em setembro. Dois
repórteres esportivos foram indiciados por
injúria racial. Segundo a investigação,
eles teriam feito comentários
depreciativos sobre o cabelo de um
jogador do time Londrina. A fala foi
proferida durante transmissão da partida
pelo rádio. Isso aponta que, para os
autores de crimes de ódio, pode parecer
algo pequeno e inócuo, mas a Polícia
Civil sabe que toda fala tem
consequências. E investigará crimes
assim no intuito de que as vítimas vejam
seus direitos respeitados.

GERE

   Inaugurado em fevereiro de 2021, o
Grupo Estadual de Repressão a Estupros
(Gere) foi pensado para dar fôlego às
investigações de um dos crimes mais
repulsivos e caros à sociedade brasileira.
O Gere trabalha nas investigações de
crimes contra a dignidade sexual,
sobretudo quando não há, nos casos de
estupro, autoria definida. Também se
reporta a investigar estupros cometidos
em séries, delimitando o perfil do autor e
seu modus operandi. Sendo estadual, o 

 Gere tem uma visão macro com relação
aos crimes de estupro em Goiás e visa
dar resolutividade para que delitos desta
natureza não sejam concluídos sem se
chegar a um autor definido.

   Um dos pontos fortes do Grupo
Estadual de Repressão a Estupros é o
trabalho que desenvolve em conjunto com
a Superintendência de Polícia Técnico-
Científica (SPTC), órgão da segurança
pública responsável pelas perícias
criminais. O trabalho requer o
compartilhamento de informações e lau-

dos técnicos, incluindo o uso da
tecnologia para coleta de material
genético. O material é inserido no Banco
Nacional de Perfil Genético e o
cruzamento de dados é essencial para se
chegar à autoria, conforme explica a
delegada Karla Fernandes Guimarães,
titular do grupo. "O Gere investiga delitos
de estupro com violência e sem autoria
definida, valendo-se, sobretudo, de
laudos periciais e matchs. O match ocorre
quando há coincidência genética entre o
material colhido na vítima e o do autor ou
quando há coincidência no material reco-



recolhido em local de crime com o autor
do crime. Desta forma, é feita a
comparação do material e identificação do
autor pela coincidência genética". 

   Exemplo disso está no serviço ocorrido
durante a Operação Obsidiana,
deflagrada no mês de novembro pelo
grupo em conjunto com a SPTC, Polícia
Penal e Identificação Criminal. Em três
dias, as equipes coletaram o DNA da
saliva de cerca de 370 condenados por
crimes de estupro e homicídio ocorridos
na Região Metropolitana de Goiânia. Os
condenados cumprem pena no regime
semiaberto ou aberto e foram intimados a
comparecer na Escola Superior da Polícia
Civil (ESPC), onde a amostra foi coletada,
seguindo a determinação contida na Lei
de Execução Penal. O trabalho se
encerrou no dia 25 de novembro,
marcado como o Dia Internacional de Não
Violência Contra as Mulheres. Todas as
amostras, após coletadas, foram inseridas
no Banco Genético. O banco é nacional e
a inserção dos dados poderá auxiliar até
mesmo a investigação de outras forças de
segurança, como a Polícia Federal.
"Portanto, este trabalho resultará na
elucidação de eventuais crimes e também
gera uma segurança para que essa
autoria seja individualizada. E, nos casos
de matches entre várias vítimas, seja
assim o agressor sexual identificado",
arremata a delegada Karla Fernandes.
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DPCA

DPCA: grandes operações e ações
sociais marcam trabalhos da
especializada

   Investigação policial, no jargão do dia a
dia, todo mundo sabe como começa, mas
não sabe como vai terminar. Foi assim
que a Delegacia de Proteção à Criança e
ao Adolescente (DPCA) de Goiânia,
responsável pela investigação de
infrações penais praticas na capital contra
crianças e adolescentes vítimas,
descobriu uma portentosa associação
criminosa infiltrada nas famigeradas
torcidas organizadas, que, historicamente,
são responsáveis por episódios de
agressões, ameaças e brigas nos
estádios goianienses. 

   Tudo começou quando dois
adolescentes foram atropelados por um 

veículo, no Jardim Novo Mundo, em abril
deste ano, após o jogo de Goiás e Vila
Nova.

   Eles sofreram traumatismo craniano e
diversas outras lesões físicas. Nesse dia,
os membros das torcidas organizadas
atentaram contra o patrimônio e a vida de
várias pessoas. A operação terminou com
o cumprimento de 21 mandados judiciais,
entre buscas e apreensões, sendo 16
envolvidos indiciados por tentativa de
homicídio, roubo, omissão de socorro,
associação criminosa, apologia ao crime,
bem como crimes previstos no Estatuto
do Torcedor. Foi a maior operação dos
últimos anos feita pela DPCA em Goiânia.
"Dentre parcela dos integrantes
investigados, foi possível descobrir
fortuitamente uma nova aliança voltada à
prática de estelionatos pelo meio virtual
(PIX), sendo imediatamente identificadas
as vítimas e cessada a prática dos
golpes. Por essa razão, também foram os 

autores indiciados pelo crime de
estelionato virtual e associação
criminosa", emenda Wesley da Silva,
delegado adjunto da unidade e
responsável pela investigação.

   Outro caso de bastante repercussão
aconteceu em maio. Depois de rápida e
eficiente investigação, a DPCA conseguiu
evitar um possível massacre planejado
para atingir uma escola em Goiânia. Um
menor de 16 anos foi apreendido após ato
infracional análogo ao crime de racismo,
com fundo terrorista. No celular dele,
apreendido durantes buscas autorizadas
pela Justiça, vários indícios de
participação em grupos que planejavam
atacar escolas, além de apoiar a doutrina
nazista. Desenhos feitos à mão
enalteciam os símbolos nazistas. O
trabalho rápido de inteligência, somado a
informações compartilhadas pela
Delegacia Estadual de Repressão a
Crimes Cibernéticos (DERCC) e da 
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 Homeland Security Investigations, da
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil,
foram essenciais para auxiliar na
detecção do ataque iminente,
possibilitando à DPCA preservar a
integridade física e psicológica de várias
crianças que poderiam ter sido
lesionadas. "O menor tinha a ideia.
Estava bem no início. Ele buscava na
internet, em outros Estados, pessoas que
tivessem as mesmas ideias. Não tinha
nada planejado. Mas nos antecipamos e
conseguimos abortar a potencial prática
do ato desde o início", relata a delegada
Marcella Orçai, titular da DPCA.

   Não por acaso, os números da DPCA
são expressivos. No comparativo entre os
meses de janeiro e setembro de 2020 e
no mesmo período de 2021, o número de

prisões realizadas pela delegacia
aumentaram 200%, passando de 7 para
21. Neste ano já foram remetidos 451
inquéritos concluídos no período,
aumento de 43% com relação a 2020,
quando foram remetidos 317 autos. Neste
ano também já foram feitas mais de 84
operações policiais pela DPCA, muitas
delas relativas a estupro de vulnerável,
um dos crimes de maior ocorrência, e a
recuperação de menores que fogem de
casa.

   Além de operações importantes, a
DPCA também realiza, com frequência,
trabalhos e ações sociais. No Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual Infantil, policiais civis e
servidores administrativos foram para os
terminais de ônibus, onde distribuíram 

panfletos informativos para alertar,
conscientizar e encorajar a população a
denunciar a violência contra crianças e
adolescentes, sobretudo familiares e o
núcleo escolar, a fim de prevenir os
abusos e reconhecer sinais de violência e
maus-tratos. No mês das crianças, em
outubro, as equipes também visitaram
creches, escolas e abrigos. Foram
arrecadados brinquedos e guloseimas
para presentear um total de 220 crianças
de regiões carentes da capital, levando
alegria. "Além da repressão de crimes
graves, como tentativa de homicídios e
estupros, a DPCA tem um viés social.
Nos desdobramos nestas duas nuances,
com um olhar especial à vítima, que é
hipervulnerável", completa a delegada
Marcella.

DEAI

Deai: policiais intensificam
investigação de denúncias dos
crimes contra os idosos

"Nós recebemos a denúncia através de
uma funcionária da imobiliária que aluga
kitnet para ela. A gente chegou lá numa
sexta-feira. Ela estava trancada. Do
imóvel, saíam baratas. Ela vivia da
doação de alimentos e, quando não havia
nada para comer, de alimentos
embolorados. O fogão de quatro bocas
estava aberto, o cheiro de gás exalava, e
era alto o risco de uma explosão". Assim
relata a agente de polícia Alyne Barça,
lotada na Delegacia Especializada no
Atendimento ao Idoso (Deai) de Goiânia
há 7 anos, do alto de sua sensibilidade
em ver a cena da idosa de 83 anos
abandonada e negligenciada pelos dois
filhos e neto. A narrativa chocante faz
parte da rotina da equipe de policiais civis
que trabalham na investigação dos crimes
perpetrados contra os idosos na capital. 
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É dolorosa e gratificante, ao mesmo
tempo, a rotina dos servidores da Deai,
que lidam com a exploração financeira, a
negligência, o abandono e a omissão de
familiares e responsáveis no trato com
quem, um dia, lhe prestou todo carinho e
auxílio. Felizmente, a idosa, que morava
no Jardim da Luz, em Goiânia, foi
resgatada pela Deai e encaminhada a um
abrigo.

   Neste sentido, são inúmeras as ações
de apuração realizadas pela Deai após o
recebimento de denúncias. Neste ano, a
Operação Senex apurou uma centena de
casos de violência contra os idosos. A
ação ocorreu no mês de junho, já que o
dia 15 celebra o Dia Internacional de
Combate à Violência contra os Idosos.
Foram 500 denúncias recebidas e apura-

   

das e mais de 200 visitas feitas pelos
policiais aos lares de idosos. O contato
direto com o idoso, seus familiares e
vizinhos é essencial para a investigação
de delitos. "A maioria das denúncias que
a gente recebe são anônimas, então é
preciso checar essa informação. O idoso
é resistente em ver o seu familiar
processado criminalmente. Muitas vezes
ele nega, prefere sofrer as
consequências, mas a gente precisa ir ao
local para ver as condições em que ele
vive. Precisamos entender a realidade
social do idoso, antes de fazer qualquer
procedimento. Boa parte das vezes, é um
problema mais social do que criminal. Por
isso, contamos com uma equipe
multiprofissional para este trabalho",
esclarece o delegado Alexandre Alvim,
titular da Deai.

As visitas são tão importantes, que
expressam números prodigiosos na
estatística da delegacia. Entre 2019 e
2021 (até o mês de novembro), as
equipes da Delegacia do Idoso fizeram
mais de 2.075 visitas ao domicílio de
vítimas. Em muitas deleas, as equipes
encontram stuações de extrema miséria,
idosos abandonados pela famílias e sem
comida nenhuma na casa, ou com comida
estragada na geladeira. Não por acaso o
crime de expor a perigo a integridade e a
saúde, física ou psíquica, do idoso é o
mais registrado em Goiânia. Nos últimos
três anos, foram 1.498 ocorrências. Este
crime é seguido pelo de apropriação de
bens ou rendimento do idoso, com um
total de 667 ocorrências no mesmo
período, situação corroborada, sobretudo,
por familiares que se beneficiam dos pro-
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ventos e deixam o idoso jogado à própria
sorte, com graves chances de morte.

   Outro destaque da Deai foi a Operação
Vetus, deflagrada em 2020 e 2021. A
operação foi coordenada no Estado pela
Deai Goiânia em cooperação com o
Ministério da Justiça e Cidadania. Na
capital, resultou em uma prisão em
flagrante contra um homem de 45 anos
suspeito de maus-tratos e exploração
financeira de sua mãe, de 91 anos. Ela
vivia em condições insalubres, sem
alimentos e remédios, e dependia da
doação de alimentos dos vizinhos. O filho
recebia o benefício previdenciário da mãe
e dinheiro do aluguel de um barracão nos
fundos do imóvel, mas a deixava à
mingua. Foram mais de 497 denúncias
apuradas nesta operação em Goiás, com
instauração de 93 inquéritos e 50 Termos
Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Os crimes mais comuns contra os idosos
acontecem no âmbito doméstico. Mas,
não por vezes, também é preciso que a

Polícia Civil verifique abrigos e clínicas.
Foi assim que, em parceira com um
distrito policial de Trindade, a Deai
encontrou um asilo clandestino. Um casal
foi preso por tortura e maus-tratos. A
Polícia chegou ao local após uma interna
fugir e denunciar a situação. Os idosos
eram mantidos em péssima situação de
higiene, uma delas amarrada em uma
cadeira e outra em uma cela com fezes
espalhadas pelo cômodo. Todos foram
resgatados e encaminhados para outros
abrigos. Porém, na maioria dos casos, há
um final feliz. A Deai consegue resgatar o
idoso vítima e restaurar sua dignidade. E
cada servidor desta unidade tem a
mesma motivação diária. "Nessa parte
social, o idoso é o vulnerável que menos
tem condição de lutar. Então, a gente
abraça essa defesa contra a situação que
o idoso está vivenciando. A motivação é
ver o resultado do nosso trabalho, ver que
fizemos a diferença na vida de outra
pessoa", expressa o delegado Alvim,
imbuído do sentimento de gratidão.

DEPAI

Projeto Recomeço: confecção de
identidades auxilia adolescentes
na promoção da cidadania

Restaurar a dignidade do adolescente.
Este foi o propósito da Delegacia de
Polícia de Apuração de Atos Infracionais
(Depai) de Goiânia ao firmar, junto com a
Defensoria Pública Estadual, a minuta de
um projeto ambicioso, que pode fazer a
diferença na vida do adolescente que
começa a enveredar pelo mundo do
crime. E por onde começar? Pelo
documento básico da cidadania - o
registro de identidade civil (RG).

   O projeto foi lançado em fevereiro deste
ano e busca instituir políticas públicas e
sociais. A Depai é a porta de entrada, em
Goiânia, do menor infrator ao sistema
socioeducativo. O adolescente, muitas
das vezes, não apresenta documento de
identicação. Em geral, mesmo perto da
maioridade, carrega consigo apenas a
certidão de nascimento. Para mudar esse
cenário, e fazer com que o infrator já saia
da delegacia com o documento em mãos,
foi firmada uma parceria com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Humano e
Social e a Secretaria Estadual de
Segurança Pública para tanto. A
Secretaria de Desenvolvimento Social
disponibiliza ainda assistentes sociais e
psicólogos que auxiliam na oitiva e acom-

panhamento do menor. "É uma
oportunidade de oferecer a esse
adolescente políticas públicas para que
ele não volte a delinquir", arremata o
delegado Queops Barreto, titular da
Depai.

   A documentação fica pronta na hora. O
RG é confeccionado pelos
papiloscopistas policiais da Gerência de
Identificação. Assim, o adolescente que é
autuado em flagrante pelo ato infracional,
por exemplo, ao ser encaminhado ao
promotor do Ministério Público para
audiência de apresentação, já porta o RG.
Além disso, o menor também recebe
encaminhamento para um núcleo
terapêutico para se livrar do vício das
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drogas, sendo assistido por médicos
psiquiatras e psicólogos. 

  A Depai também trabalha na
implantação de duas outras frentes para o
Projeto Recomeço. A primeira delas é o
encaminhamento do menor,
principalmente a partir dos 16 anos, para
um posto de trabalho. A ideia é auxiliá-lo
na busca por uma ocupação funcional. A
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social vai ensinar o menor a
produzir currículo profissional e dará
orientações de como se comportar em
uma entrevista de emprego. Depois, o
ajudará a encontrar vagas de trabalho. A
longo prazo, outra proposta também é
firmar parcerias com as Secretarias Muni-

cipal  e Estadual de Educação para que o
menor consiga garantir vaga estudantil. A
expectativa é de que essas duas frentes
já comecem a funcionar no início do ano
que vem. O delegado Queops Barreto
assim resume o espírito do projeto:
"Quando ele passa para a Depai, é dever
do Estado acolher e cuidar desse
adolescente, para que não gere mais
transtornos sociais. Ele responde ao
processo judicial, mas paralelamente
vamos dar uma oportunidade para que
ele não volte a essa situação que o levou
à prática do ato infracional". Desde o
início do projeto, a Depai já beneficiou 65
jovens com documento de identidade e
encaminhou 10 deles para oportunidades
de trabalho.

DEAM

Delegacia da Mulher: PCGO tem
atuação firme contra os delitos
que ferem a alma 

   Ainda no fim do século XIX, grupos
feministas advindos do movimento
operário protestavam nos Estados Unidos
e Europa. As mulheres, em conjunto, se
queixavam da exploração do trabalho,
com jornadas de 15h ininterruptas,
salários diminutos. Certa feita, em março
de 1911, 130 operárias morreram
carbonizadas durante um grave incêndio
em uma fábrica têxtil de Nova York. Era o
marco de uma onda revolucionária, que
alçava a mulher, mais do que nunca, na
luta por seus direitos e pela igualdade de
gênero. Imbuído pelo mesmo sentimento,
ao longo do ano operações vultosas em
defesa delas marcam o calendário da
Delegacia Especializada no Atendimento
à Mulher (Deam) em Goiânia, mais
notadamente, no dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, cuja memória do
triste dia novaiorquino não se apaga.
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   Em Goiás, a defesa da mulher é
exercida, sobretudo, pelas delegacias
especializadas. Pelo segundo ano
consecutivo, a Operação Marias,
deflagrada em todo o Estado, teve êxito
em cumprir a prisão de mais de 200
homens por crime de violência doméstica.
Na 1ª Deam, que funciona no centro da
capital, as cifras são vultosas. No ano
passado, foram 2.329 inquéritos
remetidos ao Judiciário. Neste ano, já são
1.813, até outubro. Foram 625 prisões em
flagrantes efetuadas, de janeiro a outubro
de 2021. Neste mesmo período, a Deam
solicitou quase 2.500 medidas protetivas
e atendeu quase 8 mil mulheres. "A nossa
bandeira principal é oferecer o apoio e
acolhimento às vítimas para que
denunciem os autores de violência
doméstica de qualquer tipo, seja ela
física, moral ou patrimonial. Para mim, o
sentimento é de gratidão por ter a
oportunidade em ajudar mulheres a
saírem do ciclo de violência", expressa a
delegada Josy Alves de Sousa
Guimarães, titular da 1ª Deam Goiânia.

  Goiás conta com 27 Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher
(Deam), espalhadas pelas 19 regionais de
polícia pelo interior do Estado, além da
capital e região metropolitana. Entre os
crimes com maior índice de ocorrência,
estão: lesão corporal, ameaça, crimes
contra a honra, descumprimento de
medidas protetivas, além de estupro e
feminicídio tentado, os mais violentos.
Portanto, é constante a vigilância da
Polícia Civil com relação à integridade da
mulher, para que ela não seja vítima de
companheiros, maridos, namoradores
agressores. E não poderia ser diferente. A
defesa da mulher é uma prioridade do
governo Ronaldo Caiado. No fim de 2019,
o governador lançou o Pacto Goiano pelo
Fim da Violência Contra a Mulher. E
assim exclamou: “Quero deixar bem claro
que ‘todos por elas’ não é simplesmente
um slogan, uma frase de retórica ou
simplesmente uma parte do meu
discurso. O que hoje estamos fazendo é
uma convocação e uma determinação
que dou a todas as autoridades de Goiás 

para que possamos reverter esses
índices de feminicídio no Estado. Em
briga de homem e de mulher, o governo
mete algema no agressor”.

   Outra operação de destaque realizada
neste ano foi a Operação Resguardo, que
teve coordenação nacional do Ministério
da Justiça. A operação mobilizou todas as
Deams em Goiás e delegacias locais,
apurou 177 denúncias e prendeu 135
pessoas, além de apreender 141 armas
de fogo. 

Atendimento psicológico

   Além do serviço policial de investigação
e repressão à criminalidade, a Polícia
Civil também se preocupa com o auxílio
psicológico à mulher vítima. Por isso,
desde de setembro de 2019, a 1ª Deam
passou a oferecer atendimento
psicológico especializado. Há duas
psicólogas que atendem a vítima durante
o plantão, no momento mais doloroso à
mulher, quando é feito seu acolhimento e
estabilização das emoções. Depois desse
atendimento preliminar, a mulher pode
retornar à delegacia para até quatro
sessões. Se diagnosticada necessária a
continuação do serviço, ela é
encaminhada à rede de proteção. Todos
os atendimentos geram relatórios que
subisidiam os inquérito policiais. 

   Também em 2019, foi inaugurado o
grupo reflexivo para autores de violência
doméstica. São atendidos os autores
destes delitos encaminhados pelo Poder
Judiciário. Cada homem passa por 10
sessões de atendimento, sempre em
grupo. Depois desse período, é feito o
relatório de análise de mudança de
comportamento e enviado ao Poder
Judiciário, que pode reavaliar as penas ou
medidas protetivas deferidas contra o
agressor.
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    Além disso, a terapia em grupo pode
ser um forte aliado contra o recentemente
criado crime de stalking, que passou a
compor o Código Penal em abril deste
ano. A coibição à prática de perseguição
é considerada um avanço, diz a delegada
Josy Alves. "Com o avanço da redes
sociais, muitas vezes a perseguição se
inicia de forma online e depois passa a
ser pessoal, colocando não só a saúde
física da vítima em risco, mas também a
saúde psicológica. É um mal que deve
ser combatido antes que a perseguição
se transforme em um crime pior", diz a
titular.


