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Botão do Pânico é acionado pela 1ª vez no ano em Vitória

Chamado foi feito por mulher de 38 anos, após ex-marido ir até o prédio em que ela mora, 
em Jardim Camburi.

Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória atenderam, nesta sexta-feira (19), ao primeiro cham-
ado de emergência do Botão do Pânico neste ano. O acionamento foi realizado por uma mulher de 
38 anos em Jardim Camburi.

O chamado de emergência foi feito às 17h49, e os agentes chegaram ao local em 6 minutos. No 
local, encontraram o homem - ex-marido da vítima - no portão do prédio.

No mesmo instante, policiais militares também chegaram ao edifício, mas foram acionados pelo 
homem, que reclamou do direito de guarda dos filhos.

No entanto, como possui medida restritiva e não pode se aproximar da residência da vítima, ele 
foi detido pela Guarda e encaminhado ao plantão da Delegacia da Mulher, na Ilha de Santa Maria.
Botão do Pânico
O acionamento do Botão do Pânico, criado em 2013, é realizado diretamente para a Guarda Civil 
Municipal. Com o aparelho, as mulheres com medidas protetivas podem acionar o dispositivo toda 
vez que se sentirem ameaçadas pelo agressor.

Para evitar o toque acidental, a mulher deverá segurar o equipamento por três segundos até que o 
Botão do Pânico possa ser disparado para a Central de Videomonitoramento da Guarda 24 horas 
para receber as coordenadas do local onde o dispositivo foi acionado - por meio de GPS - e, pron-
tamente, enviar a Patrulha Maria da Penha para realizar atendimento à vítima.

Além de receber a localização exata do dispositivo, enviada pelo GPS, a Central de Videomonito-
ramento iniciará a gravação do áudio ambiente, que será armazenado em um banco de dados à 
disposição da Justiça. Toda a conversa poderá ser utilizada como prova judicial contra o agressor.
O projeto foi implantado a partir de parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e o 
Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva (INTP).
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Chefes de Poderes dizem apoiar a Lava Jato

Erick Musso afirmou que o Brasil vive um dos momentos mais sérios de sua história políti-
ca, mergulhado em uma crise de desconfiança sem precedentes

Os chefes do Executivo e do Legislativo do Espírito Santo declararam apoio às investigações en-
volvendo o presidente Michel Temer (PMDB). Contudo, tanto o governador em exercício, César 
Colnago (PSDB), quanto o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PMDB), evitaram 
dar entrevista e se manifestaram por meio de nota.

Colnago disse que “defende a apuração de todos os fatos, independentemente dos partidos que 
estiverem envolvidos nas denúncias”. Ele não comentou as acusações feitas ao correligionário, 
senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Já Erick Musso afirmou que o Brasil vive um dos momentos mais sérios de sua história política, 
mergulhado em uma crise de desconfiança sem precedentes. “Passar o país a limpo é uma das 
grandes missões dessa nova geração. Defendo todas as investigações da Lava Jato e o trabalho 
da Polícia Federal e do Ministério Publico na mesma medida em que defendo o direito à ampla 
defesa dos investigados, sejam eles políticos ou cidadãos comuns”, disse.

O presidente do Tribunal de Justiça (TJES), Annibal de Rezende Lima, preferiu não comentar.
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