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Projeto de Maria do Carmo adota em todo País dispositivo
de segurança para mulheres vítimas de violência

Projeto da senadora Maria do Carmo Alves (Democratas-SE) implanta em todo o País o serviço de
“botão do pânico” para mulheres com ameaça ou
vítimas de agressão. O dispositivo já vem sendo utilizado no Espírito Santo com resultados positivos. No
estado, onde há o maior registro de assassinatos de
mulheres do País, o mecanismo é usado por mulheres que já estão sob a proteção da justiça. A intenção
da senadora agora é permitir com seu proposta (PLS
119/2015) que mulheres de todo o país na mesma
situação também tenham acesso ao aparelho.
O botão do “pânico funciona” como um alarme
com GPS que informa à polícia se o agressor se aproximou da vítima. O dispositivo também grava o som
ambiente, e a gravação pode servir como prova criminal.
“O ‘botão do pânico’ é um recurso eletrônico que
vem sendo utilizado em diversos municípios brasileiros como meio de prevenir a violência doméstica e
facilitar a apresentação de denúncias por parte das
vítimas. Também concorre para dar mais agilidade à
oferta de proteção policial, além de contribuir para a

reunião de provas a serem utilizadas durante o processo judicial”, explica Maria do Carmo na justificativa do projeto.
O dispositivo – idealizado pela Desembargadora
Hermínia Azoury, titular da Coordenadoria Estadual da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar da Associação dos Magistrados do Espírito Santo
(AMAGES) e também Presidente do Fórum Nacional
de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher (FONAVID) – foi implantado de forma pioneira
no Estado do Espírito Santo em 2013 e já é distribuído
em alguns municípios de outros estados.
“A experiência do Espírito Santo, e de outros municípios, demonstra a efetividade do dispositivo, em
razão de ter possibilitado acompanhamento das medidas protetivas aplicadas pelo Judiciário. Esse aspecto, aliás, vem se revelando uma dificuldade adicional
na aplicação das garantias previstas na Lei Maria da
Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), uma
vez que o Judiciário não dispõe de instrumentos para
fiscalizar o cumprimento das medidas que determina
em favor das vítimas”, acrescentou.
Com informações da Agência Senado
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Agripino: viagem da comitiva governista à Venezuela
não trouxe consequência prática

O presidente nacional do Democratas, José Agripino (RN), disse que a viagem da comitiva de senadores aliados ao governo do PT à Venezuela, na última
quarta-feira (24), não trouxe resultados práticos para
a democracia, se comparada à ida de parlamentares
oposicionistas a Caracas, na semana anterior.
“A nossa ação foi humanitária e de restituição de
princípios democráticos. Não fomos recebidos como
a comitiva governista porque o governo da Venezuela reage àquilo que nós defendemos. Mas só a repercussão da nossa ida a Caracas foi, do ponto de vista
democrático, proveitosa”, disse o parlamentar.
José Agripino lembrou que após a interrupção da
viagem de oito senadores da oposição brasileira à Venezuela, por causa de ataques sofridos por simpatizantes
do governo Nicolás Maduro, o país marcou as eleições
parlamentares para 6 de dezembro e o líder oposicionista Leopoldo López encerrou a greve de fome.
“Antes da nossa viagem não existia nenhuma perspectiva de eleição. Além disso, do ponto de vista humanitário, nossa ida contribuiu para o fim da greve
de fome de Leopoldo López. Falta agora libertarem os
presos políticos”, destacou. “A equipe governista teve
conversas de camarada com camarada, de amigo com
amigo. Agora, consequência prática, não houve. Libertaram algum preso político? Deram alguma garantia democrática?”, questionou.
Participam da comitiva governista os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), Roberto Requião (PMDB-PR), Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM) e Telmário Mota (PDT-RR).
“O problema da diferença de tratamento é que nossa
missão era independente e a missão deles é de aliados
politicamente, de cortesia. Não teve consequência alguma”.
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Para Caiado, depoimento de dono da UTC
motiva afastamento de Dilma
Conforme o líder do Democratas, revelações do empreiteiro são prova de que campanhas do PT
foram abastecidas com dinheiro roubado da Petrobras

“A Câmara deve abrir um processo
de impeachment. Crime eleitoral
desse porte tem que ter como
resposta imediata o afastamento da
função. Dilma e o PT com mais
essa reforçam ainda mais que ela não
tem condições de comandar o país”
O líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado
(GO), afirmou que o depoimento do empreiteiro Ricardo
Pessoa é a prova de que as campanhas petistas de Dilma
Rousseff e Lula foram abastecidas com dinheiro desviado da Petrobras. Ao comentar as revelações feitas pela
revista Veja sobre a delação premiada do dono da UTC,
Caiado acredita que o fato é motivo para o impeachment
da presidente e a convocação de novas eleições. Conforme a reportagem, as campanhas de 2014 de Dilma e de
2006 de Lula receberam mais de R$ 10 milhões da UTC
em recursos ilegais, de acordo com a confissão de Pessoa.
“Esse depoimento de Ricardo Pessoa é a prova que as
campanhas de Dilma foram irrigadas com dinheiro roubado da Petrobras e tiveram fontes nada republicanas. Isso
é motivo mais que suficiente para Dilma perder o mandato e para convocarmos novas eleições”, avaliou o senador.
Para o parlamentar um crime dessa envergadura demanda a abertura de um processo de impeachment pela
Câmara. “A Câmara deve abrir um processo de impeachment. Crime eleitoral desse porte tem que ter como
resposta imediata o afastamento da função. Dilma e o PT
com mais essa reforçam ainda mais que ela não tem condições de comandar o país”, opinou.
Expediente:
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