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Ônibus rosa vai atender mulheres vítimas da violência doméstica

Ação tem como objetivo oferecer os serviços de forma mais rápida

A semana está repleta de programações para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado 
nesta quarta-feira. Entre as atividades está a 7ª Edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz 
em Casa, que consiste em um mutirão com equipe formada por assistente social, psicólogo, inves-
tigador de polícia, promotor, defensor e juiz. Os atendimentos do juizado itinerante da Lei Maria da 
Penha estão sendo realizados, das 9h às 17h, em um ônibus rosa, em frente ao Fórum da Prainha, 
em Vila Velha, até a próxima sexta-feira.

A coordenadora estadual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e juíza da 9ª Vara Criminal de Vila 
Velha Hermínia Maria Silveira Azoury, afirma que o principal intuito do evento é atender de forma 
rápida às demandas de violência doméstica.

Segundo a magistrada, somente ontem, das 11h30 às 16h, foram emitidas 11 medidas protetivas. 
“Isso significa dizer que está havendo um encorajamento maior por parte das vítimas, sabendo que 
a justiça está pronta a ajudá-las em suas demandas”.

O trabalho, que foi idealizado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia, é realizado em diversos estados do país pelo menos três vezes ano. Mas para Hermínia, 
realizá-lo no mês de março tem um significado especial.

“Especificamente essa semana, faremos esse trabalho com mais intensidade e mais celeridade. 
Mas fora do mutirão as mulheres podem procurar ajuda nas delegacias especializadas, todas as 
comarcas da Grande Vitória têm delegacias, nas comarcas onde não tem, elas podem procurar em 
uma delegacia comum”.

Empoderamento

A juíza aponta como causas da violência doméstica as dependências tanto afetiva quanto finan-
ceira. Para dar um basta na situação, haverá parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), com o objetivo de oferecer capacitação às vítimas para que elas 
se tornem independentes.

“Quanto à dependência afetiva estamos buscando psicólogos para ajudar vítimas que não conseg-
uem se desvencilhar do parceiro”.

Atividades para celebrar data

 Equipe composta por vários profissionais dará assistência a mulheres no local
Equipe composta por vários profissionais dará assistência a mulheres no local
Foto: Ricardo Medeiros
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as prefeituras da Grande Vitória prepararam 
programações variadas que vão de workshop de maquiagem e apresentações culturais a oficinas 
de artesanato.
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Ônibus rosa vai atender mulheres vítimas da violência doméstica

A prefeitura da Capital oferecerá atividades durante todo o mês de março, na programação, há 
ações preventivas de saúde da mulher, oficina de maquiagem, artesanato e turbante, além de 
abordagens com distribuição de material dos serviços de enfrentamento à violência.

Já a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPOM), 
celebrará a data com uma ação especial no Terminal de Laranjeiras. Serão oferecidas orientações 
sobre direitos das mulheres, massagem e ginástica laboral com fisioterapeuta.

Além disso, haverá dicas de beleza, cortes de cabelo, designer de sobrancelha e sorteio de brindes.

E no Faça Fácil, em Campo Grande, a partir das 9h, terá exposição de vídeos, varal de ideias, 
serviços voltados à saúde da mulher e o Projeto Cariacica Saudável, com medição do Índice de 
Massa Corporal (IMC).

Programação

Vitória

Oficinas

Ao longo do mês serão oferecidas oficinas em vários pontos da cidade. Nesta quarta-feira (8), a 
partir das 13h, tem oficina de turbantes no Centro de Referência Especializado de Assistência So-
cial (Creas) do Centro. No dia 15 acontece oficina de maquiagem no Centro de Referência para a 
Pessoa com Deficiência (CRPD), a partir das 15h, no bairro Segurança do Lar. Mais informações 
sobre a programação completa pelo telefone 3382-5442.

Serra

Orientações

Amanhã, das 9 às 13h, o Terminal de Laranjeiras se transformará em um espaço para que as 
mulheres recebam orientações sobre seus direitos, recebam massagem e ginástica laboral com 
fisioterapeuta, cortem o cabelo e façam as sobrancelhas.

Cariacica

Exposição

Das 9 às 12h haverá exposição de vídeos, varal de ideias, serviços voltados à saúde da mulher e 
Projeto Cariacica Saudável (medição do IMC) no Faça Fácil, em Campo Grande.
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Ônibus rosa vai atender mulheres vítimas de violência doméstica no 
ES

Ação tem como objetivo oferecer serviços de forma mais rápida.
Programação marca o Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira (8).

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), um mutirão com equipe formada 
por assistente social, psicólogo, investigador de polícia, promotor, defensor e juiz vai atender víti-
mas de violência doméstica no Espírito Santo.

Os atendimentos do juizado itinerante da Lei Maria da Penha estão sendo realizados, das 9h às 
17h, em um ônibus rosa, em frente ao Fórum da Prainha, em Vila Velha, até a sexta-feira (10).

A coordenadora estadual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e juíza da 9ª Vara Criminal de Vila 
Velha Hermínia Maria Silveira Azoury, afirma que o principal intuito do evento é atender de forma 
rápida às demandas de violência doméstica.

Segundo a magistrada, somente nesta segunda-feira (6), das 11h30 às 16h, foram emitidas 11 
medidas protetivas. “Isso significa dizer que está havendo um encorajamento maior por parte das 
vítimas, sabendo que a justiça está pronta a ajudá-las em suas demandas”.

O trabalho, que foi idealizado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia, é realizado em diversos estados do país pelo menos três vezes ano. Mas para Hermínia, 
realizá-lo no mês de março tem um significado especial.

“Especificamente essa semana, faremos esse trabalho com mais intensidade e mais celeridade. 
Mas fora do mutirão as mulheres podem procurar ajuda nas delegacias especializadas, todas as 
comarcas da Grande Vitória têm delegacias, nas comarcas onde não tem, elas podem procurar em 
uma delegacia comum”.

Empoderamento

A juíza aponta como causas da violência doméstica as dependências tanto afetiva quanto finan-
ceira. Para dar um basta na situação, haverá parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), com o objetivo de oferecer capacitação às vítimas para que elas 
se tornem independentes.

“Quanto à dependência afetiva estamos buscando psicólogos para ajudar vítimas que não conseg-
uem se desvencilhar do parceiro”.

G1 07 de Março de 2017

http://g1.globo.com/espirito-santo/







NOVA MÍDIA » 0/0 dia tal do mês tal do ano tal

endereçoeletrônico.com.br

Empresa de produtos naturais vai ter que pagar R$ 5 mil a cliente no 
ES

Cliente disse que produtos de emagrecimento não tiveram efeito.
Empresa deve ainda restituir consumidora em R$ 480 pagos pelos itens.

A Justiça do Espírito Santo condenou, na última quinta-feira (2), uma empresa de comércio de 
produtos naturais manufaturados a indenizar uma consumidora em R$ 5 mil por danos morais, 
após fornecer produtos para emagrecimento que não tiveram efeito. A empresa deve ainda restituir 
cliente em R$ 480 pagos pelos itens.

O G1 tentou entrar em contato com a Botanic Brasil Comércio de Produtos Naturais, mas as li-
gações não foram atendidas.

Segundo a consumidora, os produtos asseguravam a ativação do metabolismo, redução da ansie-
dade e emagrecimento acelerado, porém, mesmo fazendo o uso de acordo com as instruções do 
fabricante, observou que não obteve os resultados prometidos.

Em defesa, a empresa alegou que a demandante não teria provou a utilização dos produtos, nem 
comprovou a ineficiência. Segundo a ré, a requerente também perdeu o prazo para reivindicar o 
direito de reparação dos problemas apresentados pelo produto, conforme estabelecido pelo Código 
de Defesa do Consumidor (CDC).

Na decisão do juiz da 6º Vara Cível da Serra, ele explicou que a requerente não reivindicou a 
reparação dos problemas nos produtos adquiridos, mas sim indenização pelos danos causados 
pela ineficiência de um produto adquirido, por causa da propaganda enganosa promovida pela 
cliente.

Segundo o magistrado, o produto foi divulgado nos meios de comunicação e adquirido pela con-
sumidora após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ter suspenso a propaganda 
do produto justamente pela ausência de comprovação científica das propriedades atribuídas pelo 
fabricante.

Para o juiz, a suspensão emitida pela ANVISA comprova a propaganda enganosa, ao induzir a 
consumidora a crer na eficiência de um produto sem comprovação científica, o que atestava a ale-
gação dela, a ausência de resultados dos produtos adquiridos, cabendo à empresa comprovar a 
eficácia do medicamento, o que não foi feito.
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