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Cidade/UF: Manaus (AM)

30 de setembro de 2014

17 e 18 de fevereiro de 2017

RESUMO
O projeto Ronda Maria da Penha da Polícia Militar do Amazonas
visa a proteção de mulheres em situação de violência doméstica
justiça. O projeto é implementado em dois bairros de Manaus por uma equipe de
-

tindo o afastamento do autor da violência. Também são realizadas visitas perió-
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INTRODUÇÃO
O projeto Ronda Maria da Penha da Polícia Militar do Amazonas (RMP-PMAM)
-

Urgência (MPUs), evitando o descumprimento de ordem judicial e zelando pela
-

descrita mais adiante.
O projeto RMP-PMAM foi implantado na cidade de Manaus em 30 de se(CICOM)1, que compreende o bairro Novo Aleixo. A partir do início do mês de
CICOM, que abrange o bairro Cidade de Deus. Os dois bairros juntos possuem

A ideia do projeto surgiu quando o capitão Guilherme Sette da PMAM, que
Alegre e conheceu um projeto de Patrulha Maria da Penha naquela cidade. Ao
ceiros para implementar o projeto na cidade. A Ronda de Manaus, entretanto,
os/as policiais iniciam o acompanhamento das mulheres no momento em que
-

mulher na delegacia.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
-

Manaus contam com uma base da PM e uma Delegacia de Polícia funcionando no mesmo prédio.
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-

Os membros da equipe são policiais que têm em torno de 35 anos de idade
e menos de dez anos de carreira na PMAM, ou seja, são policiais jovens, que

não privada.

nas duas delegacias especializadas em crimes contra a mulher em Manaus e
não atendida pela RMP-PMAM, e a segunda é uma unidade anexa ao Distrito
to. Quando uma mulher que reside nos bairros atendidos pelo projeto (Novo
Aleixo e Cidade de Deus) presta queixa em uma dessas duas unidades e a ela
são solicitadas Medidas Protetivas de Urgência, a delegacia se comunica por

de o registro na delegacia.
do solicitada, ou seja, funciona como uma porta de entrada para a rede de

pode intervir no momento do chamado e levar a mulher até a delegacia para o
de exames. A mulher é atendida pelos/as policiais que compõem a equipe da
Ronda e o atendimento pode se dar tanto em sua casa, quanto na base do
atendida dentro da viatura.

rantir o afastamento do autor da violência, evitar a reincidência das agressões

pelo projeto.
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-

relata forte envolvimento emocional com os autores das agressões e busca formas de romper com a violência recorrente, sem necessariamente acabar com

-

as para lidar com o enfrentamento da violência doméstica, bem como a impor-

Neste sentido, a Rede Rosa, da qual a RMP-PMAM faz parte, promove no
-

policiais da Ronda frequentemente comparecem a essas palestras explicando o
de violência doméstica.

-

INFRAESTRUTURA

com o enfrentamento da violência doméstica e contam com uma viatura caracterizada com a identidade visual do projeto e uma sala dentro da CICOM que
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INSTITUCIONALIDADE
O projeto RMP-PMAM é regulamentado por uma portaria da Secretaria de

termos em que funciona na atualidade.
-

subsidiados pela PM e para os quais a equipe da Ronda busca patrocínios ou

cidade de Manaus. Nesse projeto, chamado “Todos pela vida”, a Ronda Maria

PROTOCOLOS

e o autor da violência não oferece mais risco - o documento deve conter assi(casos em que, por diversas razões, o atendimento da Ronda Maria da Penha
é recusado - essa certidão conta com a assinatura de testemunhas) e certi-

-
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rio de Visitas. Os dados das mulheres são ainda consolidados em um banco
de dados georreferenciado que orienta o cronograma das visitas realizadas
pela Ronda Maria da Penha.

Delegacias da mulher
representando uma importante conquista no combate à violência contra as mulheres

foram abertas pelo país nas últimas décadas.
Criadas para oferecer um ambiente receptivo para que as mulheres se sintam seguras
para denunciar casos de violência, as delegacias devem contar com policiais especialiviolência contra as mulheres.

-

PARCERIAS

interagem e formam a Rede Rosa para o enfrentamento da violência de gê-

Social. Assim, além de atuar fiscalizando o cumprimento das medidas prote-

muns. Todas realizam os registros dos casos, determinam a abertura de
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tamento de Polícia Técnico-Científica, tem como objetivo oferecer um
-

-

cífica apreciar os processos com base na Lei Maria da Penha, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a muo grupo Maria Acolhe, que faz reuniões semanais com mulheres em
cia doméstica. Os/as policiais da RMP-PMAM participam de algumas

as orientam e defendem os direitos das mulheres em todos os graus

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Todos/as os/as policiais que integram o projeto foram pré-selecionados
liciais sem envolvimento com casos de violência (não apenas doméstica). O
-

estado do Amazonas.
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PRINCIPAIS RESULTADOS
No período de 30/09/2014 a 13/02/2017 a Ronda Maria da Penha realizou
mento do autor da violência. Além das 628 mulheres atendidas, 110 não haviam

protetivas. Segundo os dados consolidados pela equipe da RMP-PMAM, houve
reincidência de casos de violência com 43 mulheres, ou seja, estas mulheres
voltaram a sofrer violência durante o acompanhamento da RMP-PMAM, o que
representa 7% do total de mulheres atendidas pelo projeto.

TABELA 1:
NÚMERO

PERCENTUAL

Mulheres com casos encerrados

597

95%

Mulheres em atendimento

31

5%

628

100%

Fonte: Equipe Ronda Maria da Penha da PMAM.

-

considera o tamanho reduzido da equipe (oito policiais).

DESAFIOS
Um dos principais pontos de fragilidade a ser superado pelo projeto é a falta
-
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-

em que ele funciona hoje.

cia doméstica.
-

-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
pe relativamente pequena, a Ronda Maria da Penha da Manaus se mostrou
trarem engajamento e sensibilidade nas questões de gênero e violência doequipe descritos acima.

-

Foi pontuado ainda que as medidas protetivas nem sempre são cumpridas por parte dos autores da violência, em muitos casos por desacreditarem
-
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-
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