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Aviso aos funcionários sobre Defensor público e Direitos das vítimas de crimes 

 
O Regulamento de Proteção dos Funcionários de Hotéis contra Assédio ou Conduta Violenta, Seattle Municipal Code 
(SMC, Código Municipal de Seattle) nº 14.26, exige que os empregadores da rede hoteleira e empresas hoteleiras 
auxiliares forneçam este aviso aos funcionários cobertos que tenham passado por situações de suposta conduta 
violenta ou de assédio por parte de hóspedes do hotel. 
 
Caso você tenha passado por uma situação de suposta conduta violenta ou de assédio por parte de um hóspede 
do hotel, você tem direito a: 
 

1) Um defensor público. É função do defensor público fornecer-lhe serviços confidenciais gratuitos de 
advocacia a qualquer hora do dia e em todos os dias da semana. O defensor público fornecerá os 
seguintes serviços de apoio: a) explicará seus direitos sob a SMC nº 14.26 e as opções que você tem para 
dar andamento a uma ação; b) fornecerá serviços de encaminhamento para atender às suas necessidades 
individuais; e c) auxiliará você a relatar um incidente de conduta violenta ou de assédio cometido por um 
hóspede do hotel, se você optar por fazê-lo.  Seu acesso a estes serviços não está condicionado à 
denúncia de um incidente de má conduta por parte de um hóspede, você pode ter acesso a estes serviços 
apenas para avaliar suas opções. 
 
A cidade de Seattle contratou o King County Sexual Assault Resource Center (KCSARC), uma organização 
comunitária de defesa da vítima, que possui uma linha direta com atendimento 24 horas, para lhe 
fornecer esses recursos. Você pode ligar para o KCSARC e receber serviços confidenciais discando: 1-888-
99-VOICE (1-888-998-6423). Para saber mais sobre o KCSARC, acesse: https://www.kcsarc.org/. 
 

2) Defensor para vítimas de crimes e outros direitos sob o RCW 7.69.030. Segundo o Código Revisto de 
Washington (RCW) 7.69.030, as vítimas de crimes têm vários direitos que se aplicam aos processos 
judiciais penais ou de menores. Se tiver sofrido crimes violentos ou sexuais, você tem o direito à presença 
de um defensor de vítimas de crime durante as conversas com a promotoria ou a defesa. O papel de um 
defensor de vítimas de crime é fornecer-lhe apoio emocional. De acordo com o RCW 7.69.030, você 
também tem direito a acesso à assistência médica imediata sem atrasos injustificados e de ter alguém 
para intervir junto ao seu empregador, se necessário, para minimizar a perda de pagamento devido a 
comparências no tribunal. Consulte o RCW 7.69.030 para obter mais informações sobre os direitos 
concedidos às vítimas de crimes. 
 
Para informações sobre os serviços de defesa das vítimas de crimes, você pode entrar em contato com:  
Serviços de apoio à vítima pelo telefone 1-888-288-9221 ou KCSARC pelo telefone 1-888-998-6423. 
 

3) Protocolo Especial de Assédio do King County.  Este protocolo fornece as diretrizes para investigações e 
serviços cooperativos em casos envolvendo determinados crimes em King County. Estabelecido conforme 
o RCW 26.44.180 e o RCW 26.44.185, o protocolo foi projetado para melhorar a integridade das 
investigações, proteger os interesses das vítimas, suspeitos e comunidades e assegurar que os serviços 
apropriados estejam disponíveis para as vítimas e suas famílias. 
 

Empregadores e funcionários que tenham perguntas sobre este formulário podem entrar em contato com o 
Office of Labor Standards (OLS, Departamento de Regulamentação Trabalhista) pelo telefone 206-256-5297 ou 
acessar o website do OLS em http://www.seattle.gov/laborstandards. 
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