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 Mensagem encaminhada 
De: Jaldecy Pereira <jp1.pmv@gmail.com>
Data: 1 de março de 2018 12:05
Assunto: Re: [Agência Lupa]  checagem sobre políticas para mulheres  deadline 27/02 18h
Para: Leandro Resende <leandro@lupa.news>
Olá, bom dia,
desculpe a demora. Segue abaixo o que pediu.
A Prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo, informou por meio de sua assessoria de imprensa que o Plano de
Governo protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TREES) é genérico. A atual gestão trabalha com várias frentes
de políticas públicas voltadas exclusivamente para as mulheres, como:
Na Secretaria Municipal de Educação:
Na reformulação do Plano Municipal de Educação foi dado maior ênfase à políticas afirmativas para a mulher. A
Seme instituiu a Comissão de Educação em Direitos Humanos que atende a denúncias, como desenvolver a
formação dos trabalhadores da Educação sobre a temática além de orientação pedagógica curricular. A gestão atua
de forma permanente via rede sócioassistencial na proteção aos casos denunciados. Na Seme promove Rodas de
Conversa nas unidades escolares para o empoderamento das mulheres, sendo elas professoras e estudantes.
Na Secretaria Municipal de Saúde:
Atenção ao prénatal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Centro Municipal de Especialidades (CME) com
ofertas de consultas programadas das gestantes e ofertas de testes rápidos, exames laboratoriais e de imagem
(USG). Ações de planejamento familiar incluindo aconselhamento pré concepção, métodos contraceptivos orais e
injetáveis, inserção de DIU, encaminhamento para laqueadura. Temos o Serviço de Atendimento à Vítima em
Situação de Violência (SASVV) onde são oferecidos acompanhamentos médico, psicológico, social e de
enfermagem, com distribuição de medicamentos e realização de exames gratuitos, tudo mantido pela Secretaria
Municipal de Saúde (Semus). Ofertas de exames citopatogicos e colposcopia para detecção precoce do câncer de
colo de útero. E oferta de exames de mamografia para detecção precoce de câncer de mama. Há ainda
atendimentos às gestantes com HIV positivo no Centro de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis
(CRIST/Aids).
Na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória:
Botão do Pânico: um programa da PMV em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado (TJES), que atende a
mulheres vítimas de violência doméstica.
CRAMSV: Centro de Referência em Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, onde há atendimento
psicossocial às mulheres vítimas de violência doméstica.
Cirandeiras da Esperança: grupos que fornecem cursos às servidoras e servidores da PMV no sentido de educação e
promoção aos direitos das mulheres.
Ações junto às unidades de saúde e CRAS para prevenção e combate à violência contra a mulher (diversas ações:
palestras, rodas de conversas, etc...)
Ações em feiras comunitárias, aeroporto, rodoviária, praças, promovendo diálogo sobre igualdade de gênero e
violência contra a mulher.
Espaço Fala Homem: grupo reflexivo que promove atendimento aos homens processados por violência doméstica,
visando conscientizar sobre o fato.
Essas são ações permanentes.
Temos outras como: 16 dias de ativismo; datas comemorativas, etc...
"O Espaço Fala Homem é pioneiro aqui no Estado do Espírito Santo. A Prefeitura de Vitória deu até uma consultoria
para o Estado, que criou o "Homem que é homem" inspirado no nosso programa. Em Vitória, o Espaço Fala Homem
é uma parceria da PMV com o Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Só prender ou aplicar uma medida sócio
educativa não adianta. O homem tem que ter uma atendimento com psicólogo, assistente social, num grupo reflexivo
para que ele compreenda a violência, a agressividade e que ele se trate psicologicamente para não reproduzir essa
violência em outras mulheres. Isso é transformador. O resultado é excelente", destacou a secretária de Cidadania e
Direitos Humanos, Nara Borgo
Na Secretaria de Assistência Social:
O foco da Política Nacional de Assistência Social, que Vitória segue e trabalha é o fortalecimento das famílias, com
ações dentro dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) voltadas para essas mulheres, que são chefes
de família. São elas que sustentam a casa (trabalham, cuidam dos filhos e das contas). Ou seja, a política de
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Assistência Social é transversal e tem como foco atender todos os indivíduos nos ciclo de vida, buscando sempre a
superação das violações. Vitória tem grupos de acompanhamento de mulheres nos CRAS, no CREAS e Centropop.
E das 17 secretarias existentes na PMV, sete são chefiadas por mulheres.
Abs e qqr coisa entre em contato.
Mais informações vc encontra também no nosso portal: http://www.vitoria.es.gov.br/
Em 26 de fevereiro de 2018 19:52, Leandro Resende <leandro@lupa.news> escreveu:
Claro, Jaldecy.
Nós somos da Agência Lupa, a primeira agência de checagem de fatos do Brasil: http://piaui.folha.uol.com.br/
lupa/
Estamos falando com todos os governos estaduais e todas as prefeituras de capitais. Checamos nos planos de
governo registrados no TSE quais os que fizeram propostas específicas para mulheres. Vitória, pelo que vimos,
não apresentou políticas públicas específicas para as mulheres. Gostaríamos de um posicionamento da prefeitura
sobre isto.
Abraços,

Em 26 de fevereiro de 2018 19:46, Jaldecy Pereira <jp1.pmv@gmail.com> escreveu:
Leandro, boa noite.
vc poderia ser mais específico?
me dê tbm o link do seu veículo, pois não encontrei.
grato,
Em 26 de fevereiro de 2018 16:30, Leandro Resende <leandro@lupa.news> escreveu:

Olá, caros.
Estamos fazendo uma série de checagens sobre as políticas públicas prometidas pelos governos
e prefeituras das capitais país a fora sobre a situação da mulher no Brasil. Checamos o programa
de governo registrado junto ao TSE e não verificamos que nenhuma proposta nesse sentido foi
apresentada.
Gostaríamos de um posicionamento acerca do tema. Abs,

Leandro Resende

leandro@lupa.news
+55 21 2586 6169
+55 21 99958 2817

AVISO LEGAL  Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo
conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem,
desde já fica notificado de absterse a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano,
pedimos que nos retorne este email, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de
dados, registros ou sistema de controle.
DISCLAIMER  This message is exclusively destined to the person(s) to which it is addressed, and it may contain
confidential and/or legally privileged information. If this message is not addressed to you, you are notified from
now on to do not disclose, copy, distribute, examine or, in any other way, use the information contained in this
message, considering that it is illegal. In case you received this message due to an error, we beg you to return
this email, immediately promoting the elimination of its content from your database, records or control system.
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Jaldecy Pereira (JP)
Assessor Especial de Comunicação  PMV
(27) 9 97206657 (Comercial)
(27) 9 99777391 (Pessoal)


Leandro Resende

leandro@lupa.news
+55 21 2586 6169
+55 21 99958 2817

AVISO LEGAL  Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem, desde já fica
notificado de absterse a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida
nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne
este email, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de
controle.
DISCLAIMER  This message is exclusively destined to the person(s) to which it is addressed, and it may contain
confidential and/or legally privileged information. If this message is not addressed to you, you are notified from now
on to do not disclose, copy, distribute, examine or, in any other way, use the information contained in this message,
considering that it is illegal. In case you received this message due to an error, we beg you to return this email,
immediately promoting the elimination of its content from your database, records or control system.


Jaldecy Pereira (JP)
Assessor Especial de Comunicação  PMV
(27) 9 97206657 (Comercial)
(27) 9 99777391 (Pessoal)


Leandro Resende

leandro@lupa.news
+55 21 2586 6169
+55 21 99958 2817

AVISO LEGAL  Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem, desde já fica
notificado de absterse a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta
mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e
mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.
DISCLAIMER  This message is exclusively destined to the person(s) to which it is addressed, and it may contain
confidential and/or legally privileged information. If this message is not addressed to you, you are notified from now on
to do not disclose, copy, distribute, examine or, in any other way, use the information contained in this message,
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considering that it is illegal. In case you received this message due to an error, we beg you to return this email,
immediately promoting the elimination of its content from your database, records or control system.
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