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TJPB capacita servidores da Vara de
Violência contra Mulher da Capital

28 de Janeiro de 2012

 Nesta sexta-feira (27), o Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio de sua Escola Superior da Magistratura
(Esma), está promovendo uma capacitação voltada para os servidores e magistrado que atuarão na Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que será inaugurada nesta segunda-feira (30). Além de
atualização do conteúdo jurídico, estão sendo oferecidos treinamentos na área de psicologia e assistência
social durante todo o dia, para que a mulher que chegar à Vara especializada seja recebida adequadamente.

O professor e advogado Eduardo Cavalcanti, responsável pela explanação dos conteúdos sobre a Lei
11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, contextualizou a situação da violência doméstica e
familiar em todo o mundo, e discutiu os dispositivos da Lei com os presentes. “É importante que haja este
capacitação, não só no tocante a parte jurídica, mas, principalmente, em relação ao amparo que deve ser
oferecido às vítimas que precisarem dos serviços da Vara”, ressaltou.

A juíza designada para responder pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Capital, Antonieta Lúcia Maroja Arcoverde Nóbrega Machado, também compareceu ao curso e chamou a
atenção que não só servidores, mas também promotores, defensores e advogados interessados em atuar na
área se especializem e atualizem os conhecimentos relacionados ao assunto. “É importante que o nosso
atendimento seja adequado e não provoque uma revitimização a estas pessoas já fragilizadas pela violência
sofrida”, disse.

A magistrada acrescentou que a Lei Maria da Penha já vinha sido aplicada, mas com a instalação da Vara
especializada, a atuação também será específica. “O aprofundamento e a dedicação que uma vara como
esta pode oferecer estão garantidos, pois haverá uma estrutura multidisciplinar, com psicólogos, assistentes
sociais, médicos, pedagogos. Poderemos também recorrer a outras áreas para que o atendimento seja mais
eficaz, se for o caso. Com esta atuação, também teremos o apoio das ONG's e secretarias de Município e
Estado, que são engajadas nesta luta e que ajudarão na efetividade das medidas aplicadas”, assegurou.

O Juizado de Violência contra a Mulher da Capital será inaugurado segunda-feira (30), às 16h e vai
funcionar no antigo prédio da Funape (Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão) da Universidade Federal
da Paraíba, situada na Praça Barão do Rio Branco, Centro de João Pessoa.

Ascom

Deixe seu comentário...

Nome

Email

Comentário

Caracteres restantes: 5000

Desejo receber
atualizações dos
comentários no meu email

Digite abaixo seu comentário e clique em
Tweet. Na tela seguinte confirme apertando
em Tweet novamente. Obs: é necessário ter

100

» Conheça o irmão de Luiza,
que estava no Canadá; veja
fotos

» Sheherazade detona
Sarney e vira polêmica mais
uma vez; veja

» Polêmicas podem minar
chance de ‘aliada’ em
suceder Agra

» Estelizabel dá pistas sobre
motivo da desistência de
Agra

Mais visitadas...

Governo do Estado participa de
campanha do Ministério da Saúde contra
a AIDS

Saúde

Esportes

Aluguel Servidor
A partir de R$ 149, ativação rápida e fácil com suporte tel. no Brasil

www.Locaweb.com.br/Cloud

Quem somos Notícias RSS Fale conosco João Pessoa, 29 de Janeiro de 2012

Brasil Cultura Economia Educação Esportes Mundo Paraíba Policial Política Saúde Colunistas  

http://www.pbagora.com.br/ew3press/rss/paraiba.xml
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4cc860a8323cb4c0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120128183347&cat=paraiba&keys=tjpb-capacita-servidores-vara-violencia-contra-mulher-capital&enviar=s#enviar
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120128183347&cat=paraiba&keys=tjpb-capacita-servidores-vara-violencia-contra-mulher-capital&enviar=s#enviar
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/
http://twitter.com/portal_pbagora
javascript:void(0)
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120119182106&cat=paraiba&keys=conheca-irmao-luiza-estava-canada-veja-fotos
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120119182106&cat=paraiba&keys=conheca-irmao-luiza-estava-canada-veja-fotos
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120119182106&cat=paraiba&keys=conheca-irmao-luiza-estava-canada-veja-fotos
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120119182106&cat=paraiba&keys=conheca-irmao-luiza-estava-canada-veja-fotos
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20111213132558&cat=politica&keys=sheherazade-detona-sarney-vira-polemica-mais-vez-veja
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20111213132558&cat=politica&keys=sheherazade-detona-sarney-vira-polemica-mais-vez-veja
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20111213132558&cat=politica&keys=sheherazade-detona-sarney-vira-polemica-mais-vez-veja
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20111213132558&cat=politica&keys=sheherazade-detona-sarney-vira-polemica-mais-vez-veja
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120116143321&cat=politica&keys=polemicas-podem-minar-chance-aliada-suceder-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120116143321&cat=politica&keys=polemicas-podem-minar-chance-aliada-suceder-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120116143321&cat=politica&keys=polemicas-podem-minar-chance-aliada-suceder-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120116143321&cat=politica&keys=polemicas-podem-minar-chance-aliada-suceder-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120120144746&cat=politica&keys=estelizabel-pistas-sobre-motivo-desistencia-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120120144746&cat=politica&keys=estelizabel-pistas-sobre-motivo-desistencia-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120120144746&cat=politica&keys=estelizabel-pistas-sobre-motivo-desistencia-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120120144746&cat=politica&keys=estelizabel-pistas-sobre-motivo-desistencia-agra
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120128183736&cat=saude&keys=governo-estado-participa-campanha-ministerio-saude-contra-aids
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120128183736&cat=saude&keys=governo-estado-participa-campanha-ministerio-saude-contra-aids
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120128183736&cat=saude&keys=governo-estado-participa-campanha-ministerio-saude-contra-aids
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4cc860a8323cb4c0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BhwpVXKklT-iIHOvO2QW74_WsCs6ytcMCltOMtyrAjbcBoJUtEAEYASCEpIkMOABQpsfV8gZgzfDugKwDoAHmvuL7A7IBEnd3dy5wYmFnb3JhLmNvbS5icroBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBnAFodHRwOi8vd3d3LnBiYWdvcmEuY29tLmJyL2NvbnRldWRvLnBocD9pZD0yMDEyMDEyODE4MzM0NyZjYXQ9cGFyYWliYSZrZXlzPXRqcGItY2FwYWNpdGEtc2Vydmlkb3Jlcy1hdHVhcmFvLXZhcmEtdmlvbGVuY2lhLWNvbnRyYS1tdWxoZXItY2FwaXRhbC1wYXJ0aXItZGVzdGGAAgGpAnFoq7eILKM-yAKmt6AFqAMByAMX6AO4AegD5QLoAwj1AwAAAMX1AwAAABCIBgE&num=1&cid=5Gjf6I15W650h9CnKw3Hp0s1&sig=AOD64_38EVp0evUTGRRJSQ3T66Mdp2zLqw&client=ca-pub-7553179970295498&adurl=http://www.locaweb.com.br/produtos/servidores-dedicados.html
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.pbagora.com.br/conteudo.php%253Fid%253D20120128183347%2526cat%253Dparaiba%2526keys%253Dtjpb-capacita-servidores-atuarao-vara-violencia-contra-mulher-capital-partir-desta%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-7553179970295498%26adU%3Dwww.Locaweb.com.br/Cloud%26adT%3DAluguel%2BServidor%26gl%3DBR&usg=AFQjCNGb5WU1EmDmUunojcC30DhlVqTtbQ
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=B6EeUXKklT-mnLcyH2AX9gKWhDtPrxL4Cg42VnkLAjbcBsIEkEAEYASCEpIkMOABQooqLzARgzfDugKwDoAGd6-vRA7IBEnd3dy5wYmFnb3JhLmNvbS5icroBCjE2MHg2MDBfYXPIAQLaAZwBaHR0cDovL3d3dy5wYmFnb3JhLmNvbS5ici9jb250ZXVkby5waHA_aWQ9MjAxMjAxMjgxODMzNDcmY2F0PXBhcmFpYmEma2V5cz10anBiLWNhcGFjaXRhLXNlcnZpZG9yZXMtYXR1YXJhby12YXJhLXZpb2xlbmNpYS1jb250cmEtbXVsaGVyLWNhcGl0YWwtcGFydGlyLWRlc3Rh4AECgAIBqQJxaKu3iCyjPsgCi6LOKagDAcgDFegDuAHoA-UC6AMI9QMAAADF9QMAAAAQiAYBoAYC&num=1&cid=5Gi7Hx-Ak16KGp43Ny9Yn-uz&sig=AOD64_3WNtufE8kC_Xe7ufvv96jqjYCgNw&client=ca-pub-7553179970295498&adurl=http://pixel.everesttech.net/2674/c%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3Drevista%26ev_crx%3D17679383747%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Dwww.pbagora.com.br%26url%3Dhttp%253A//www.dafiti.com.br/special-price/%253Fdp%3D1294241691.DIS-IMG-CTX-Dafiti
http://www.pbagora.com.br/quem_somos.php
http://www.pbagora.com.br/quem_somos.php
http://www.pbagora.com.br/noticias.php
http://www.pbagora.com.br/noticias.php
http://www.pbagora.com.br/rss.php
http://www.pbagora.com.br/rss.php
http://www.pbagora.com.br/contato.php
http://www.pbagora.com.br/contato.php
http://www.pbagora.com.br/
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=2
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=2
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=7
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=7
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=4
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=4
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=10
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=10
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=6
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=6
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=8
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=8
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=1
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=1
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=5
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=5
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=3
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=3
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=9
http://www.pbagora.com.br/canal.php?id_canal=9
http://www.pbagora.com.br/colunistas.php
http://www.pbagora.com.br/colunistas.php


	www.pbagora.com.br
	PB Agora - Paraíba - TJPB capacita servidores da Vara de Violência contra Mulher da Capital


	NhcGl0YWwtcGFydGlyLWRlc3RhAA==: 
	form1: 
	nome: 
	email: 
	comentario: 
	aprovo_email: S
	busca: buscar agora...
	submit: 




