Como entrar em contato com um
Especialista em Violência Doméstica
(DVS)?
Todos os escritórios do Departamento
de Assistência Transitória têm um
Especialista em Violência Doméstica:

Região central
Coordenador

(617) 447-3728

Framingham

(617) 447-3728

Fitchburg

(617) 504-2973

Worcester

(617) 756-7157

Southbridge

(617) 459-8019

(617) 447-3982

Brockton

(508) 895-7163

Fall River

(617) 459-9230

Hyannis

(617) 504-6059

New Bedford

(617) 756-7032

Taunton

(617) 869-7419
Região de Boston

Coordenador

(617) 447-3985

Boston

(617) 447-3985
(617) 504-6148

Chelsea Center

(617) 504-5231

Quincy

(617) 447-3986

Unidade Contra
Violência Doméstica

Região nordeste

Região sudeste
Coordenador

Todo mundo merece
estar seguro

Coordenador

(617) 869-4501

North Shore

(617) 869-4501

Lawrence

(617) 756-2449

Lowell

(617) 785-9357

Malden

(617) 780-8971
Região Oeste

Coordenador

(617) 447-3983

Greenfield

(617) 447-3983

Holyoke

(617) 447-3726

Springfield

(617) 756-0749
(617) 429-1862

Pittsfield

(857) 275-1862

Para informações gerais sobre a Unidade
Contra Violência Doméstica, ligue:
Há Especialistas em Violência
Doméstica que falam espanhol.

Linha de auxílio do Departamento de
Assistência Transitória: 1-(877) 382-2363

Fornecemos intérpretes profissionais
para todos os outros idiomas.

Visite nosso website: www.mass.gov/dta
Depois do horário comercial, ligue para
SAFELINK 1-(877) 785-2020
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Se no presente você estiver, ou se em
algum momento já esteve, em um
relacionamento íntimo em que você ou
seus filhos foram vítimas de abuso,
ameaçados ou intimidados por alguém, o
Departamento de Assistência Transitória
(DTA) pode ajudar. Todo escritório do DTA
tem funcionários com experiência na área
de violência doméstica.
Você e seus filhos merecem estar seguros

Commonwealth of Massachusetts

Lista de sinais de alerta
O seu parceiro...
1. Tenta controlar sua vida?
2. Não deixa você trabalhar ou impede
suas tentativas de ir trabalhar ou
estudar? Controla o dinheiro?
3. Segue você ou tenta impedir que você
vá a qualquer lugar sozinho?
4. Acusa você de traição ou demonstra
comportamento ciumento ou
controlador?
5. Regula seu tempo? Usa tecnologia e
as redes sociais para monitorar e
controlar você?
6. Isola você de seus amigos e família?
7. Rebaixa ou xinga você?
8. Humilha você em público?
9. Força você a fazer coisas que você não
quer fazer?
10. Dirige perigosamente com você no
carro?
11. Ameaça machucar ou matar você?
12. Esconde remédios que você precisa?
13. Usa violência contra você e/ou seus
filhos?
14. Força você a ter relações sexuais
quando você não quer?
Caso tenha respondido "sim" a algumas
ou a todas as perguntas, é possível que
esteja envolvido em um relacionamento
abusivo.

O que é a violência doméstica?
Um relacionamento abusivo não envolve
necessariamente ataques físicos. A violência
doméstica (ou violência por um parceiro
íntimo) é definida como um padrão de
comportamento que usa poder para
controlar o relacionamento. O abuso pode
ser verbal, emocional, financeiro, físico e/ou
sexual.
O abuso financeiro é:
 Ocultar informações e controlar
decisões financeiras.
 Não pagar contas, o que pode resultar
em despejo.
 Não ajudar a pagar outras despesas da
família.
 Não permitir que você trabalhe.
 Impedir seu êxito no trabalho ou
estudos (pela falta de cooperação,
como, por exemplo, recusar a cuidar
das crianças, recusar a ajudar com
transporte ou assediar você no
trabalho).
 Ajudar você financeiramente somente
se você fizer o que a pessoa mandar.
A decisão de terminar um relacionamento
para sua segurança muitas vezes resulta na
perda de apoio financeiro e de moradia.
Os Especialistas em Violência Doméstica
estão aqui para ajudar você.

Como é que um Especialista em Violência
Doméstica pode ajudar?
Especialistas em Violência Doméstica:
Têm experiência com vítimas de violência
doméstica e sabem que você não tem
culpa pelo abuso.
Escutarão e ajudarão você a planejar com
segurança os passos que você se sente
pronta para tomar.
Têm conhecimento sobre os recursos em
sua comunidade e a ajudarão a acessá-los.
Ajudarão você a fazer um plano com
segurança e a informarão sobre recursos
de abrigos/moradia caso precise de um
lugar seguro para você e seus filhos.
Podem ajudá-la a fazer um plano e tomar
os passos necessários para tornar-se
independente e/ou estável
financeiramente.
Podem responder suas perguntas sobre
opções e recursos de segurança e pensão
para os filhos.
Podem também ajudar você a pedir uma
prorrogação para conseguir cumprir
algumas das regras do programa de
Assistência Transitória para Famílias com
Crianças Dependentes (TAFDC), devido ao
abuso. Isso se chama uma Isenção por
Violência Doméstica.
As regras incluem:
 O Programa de trabalho
 O Prazo
 O Limite máximo por família
 Frequência escolar para pais
adolescentes
 Cooperação com a pensão para os
filhos

