
RecuRsos de violência doméstica em connecticut

Se você ou algum conhecido for uma vítima de violência doméstica, há serviços 
CONFIDENCIAIS, SEGUROS, e GRATUITOS disponíveis em Connecticut 24 horas 
por dia, 7 dias da semana. 
Serviços de Violência Doméstica
A Aliança de Connecticut Contra a Violência Doméstica (CCADV – na sigla em 
inglês), conta com 18 organizações contra violência doméstica que oferecem serviços 
CONFIDENCIAIS, SEGUROS, e GRATUITOS em todo o estado. Alguns destes serviços 
incluem:

• Planos de segurança – a segurança tem um aspecto diferente para cada pessoa e os 
profissionais de apoio às vítimas lhe ajudarão a analisar os prós e os contras das 
diversas opções.

• Terapia individual ou de grupo
• Abrigos emergenciais e outras opções de moradia
• Profissionais de apoio nas varas Criminal e Cível – profissionais de apoio às vítimas 

de violência doméstica poderão lhe explicar o procedimento judicial, lhe orientar com 
relação às medidas protetivas disponíveis, como a medida protetiva de urgência, e o 
auxiliar durante todo o processo.

• Informações e conexões com outros recursos comunitários como SNAP, TANF, 
auxílio com transporte, aluguel, assistência jurídica, etc.

Você tem o direito de viver com segurança. Você não pode controlar o comportamento de 
seu parceiro, mas pode tomar medidas para se proteger e proteger seus filhos. Os planos 
de segurança são mais efetivos se elaborados em parceria com um profissional de apoio. 
Seguem algumas dicas...

• Estratégias de segurança imediata e de curto prazo: Identifique um familiar, amigo 
ou vizinho para quem possa ligar; considere para onde irá se precisar sair de casa 
imediatamente; identifique maneiras de sair da sua casa rápida e seguramente.

• Estratégias de segurança de longo prazo: Considere quais documentos importantes 
precisaria para você e para seus filhos, medicamentos, etc.; considere o que faria com 
seus animais de estimação, recolha informações e senhas de contas importantes.

• Estratégias para a segurança dos filhos: Ensine-os a ligar para emergência (911); não 
deixe de avisar a creche/escola quem pode buscá-los, utilize um lugar público para 
entrega dos filhos para visitas com o genitor.
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Acesso aos serviços em todo estado através do CT Safe Connect
LIGUE ou MANDE MENSAGEM DE TEXTO PARA 

888.774.2900
CHAT ou E-MAIL disponível no site www.CTSafeConnect.org

Profissionais de apoio disponíveis 24 horas por dia,  
7 dias da semana



Indenização às Vítimas

O Programa de Indenização às Vítimas de Crimes dos Serviços de Apoio às Vítimas (OVS 
na sigla em inglês) fornece apoio financeiro às vítimas de crime , incluindo vítimas de 
violência doméstica, seus familiares e quaisquer pessoas que tenham sofrido prejuízos 
decorrentes de um crime. Pode ser que receba indenização, entre outros: 

• A vítima que tenha sofrido lesão corporal
• A vítima que tenha sofrido lesão psíquica e tenha recebido tratamento decorrente de 

uma ameaça de lesão corporal ou de morte
• O menor que tenha presenciado violência doméstica 

Caso tenha sido vítima de violência doméstica e tenha comunicado o crime a um 
conselheiro especializado na área de violência doméstica ou agressão sexual (como por 
exemplo, um profissional de apoio de uma das 18 organizações da CCADV) ou se um 
juiz lhe tiver aplicado uma medida protetiva cível, talvez preencha os requisitos para 
assistência financeira.

Somente serão apreciadas as despesas e perdas relacionadas ao crime que não forem 
cobertas por seguro ou outra fonte financeira. Alguns exemplos de despesas cobertas por 
seguro, entre outras:

• Despesas relacionadas aos cuidados médicos, odontológicos, farmacêuticos, e 
acompanhamento psicológico

• Acompanhamento psicológico para parentes de vítimas de agressão sexual, violência 
doméstica e vítimas de violência contra menor

• Lucros cessantes devidos às lesões decorrentes de crime ou cuidados à vítima  
de crime

• Lucros cessantes ou despesas de viagem para que você e seus parentes compareçam 
aos atos processuais da vara criminal

Refira-se à lista completa das exigências para elegibilidade ao programa e descrição da 
cobertura no site jud.ct.gov/crimevictim/compensation.htm. Os OVS oferecem uma série 
de vídeos explicando o processo de indenização às vítimas, assim como uma seção de 
perguntas frequentes. 

Para receber um requerimento, ligue para o Programa de Indenização às Vítimas  
no número (888) 286-7347, e-mail OVSCompensation@jud.ct.gov ou acesse  
jud.ct.gov/crimevictim .

Seguro no Lar (Programa de Confidencialidade de Endereço Safe at Home )
O Programa de Confidencialidade de Endereço (ACP – na sigla em inglês), o qual é 
administrado pelos Serviços da Secretaria do Estado de Connecticut, auxilia vítimas de 
violência doméstica, entre outros serviços, a manterem seus endereços confidenciais. O 
ACP oferece a seus participantes dois serviços criados para ajudar a manter em sigilo a 
nova localização da vítima. O primeiro, é a utilização pelo participante de um endereço 
para correspondência do ACP e encaminhamento de correspondência gratuito. A segunda 
parte do programa, impede o acesso do público ao endereço atual do participante nos 
registros governamentais incluindo cadastro eleitoral e mantém confidenciais os registros 
de casamento. Os requerimentos para o programa são preenchidos pelos profissionais 
especializados em violência doméstica ou agressão sexual. Para requerer o programa, 
favor contactar o Safe Connect de CT.


