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Comprei um remédio através de um anúncio que ouvi
numa emissora. O remédio não fez o efeito prometido.
Posso devolvê-lo e ter o meu dinheiro de volta? Estou
tomando há um mês e não vi melhora nos meus exames.
(Marivaldo Luiz, Anchieta)

Propaganda
falsa?

A

advogada Ligia Oliveira esclarece que,
quando as promessas
não são cumpridas, se
evidencia o prejuízo financeiro e o possível risco à saúde do
consumidor. Por isso, é de extrema importância que o consumidor esteja atento à publicidade enganosa e/ou abusiva, que assegura o direito do
consumidor às informações
verdadeiras e claras quanto ao
uso, riscos e aos verdadeiros
resultados do produto.
A advogada lembra que a
Anvisa (Agência de Vigilância
Sanitária) já proibiu a comercialização de diversos produtos terapêuticos que são vendidos sem qualquer regulação.
O consumidor que se sentir lesado pode fazer uma denuncia
na Anvisa, relatando seu caso
e procurar a empresa que vendeu o produto para uma tentativa administrativa de devolução dos valores pagos.
É importante destacar que
não se deve inferir qualquer
medicação sem prescrição médica, ainda que o mesmo seja
natural. Apenas com o devido

Jessyca Lopes teve um pedaço da orelha mutilada e ferimentos na cabeça

A
DIVULGAÇÃO

A advogada Ligia Oliveira

acompanhamento médico
é possível avaliar todos os
riscos e efeitos do uso da
medicação, salientam os
advogados do serviço www.
reclamaradianta.com.br.
O atendimento é gratuito
pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo
WhatsApp (21) 993289328.
Casos resolvidos
pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens):
Rosa Maria Vogel (Casa
e Vídeo), Camille Viana
(Mercado Pago), Vanessa
Braga (TIM).

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br
WhatsApp: (21)993289328

Mulher é agredida com
chave inglesa pelo ex
Polícia Civil investiga mais um caso de
agressão contra mulher no Rio. A designer Jessyca Lopes Garcia, de
29 anos, foi agredida brutalmente no último de semana,
no Centro. De acordo com
amigos da vítima, ela foi atacada com socos e golpes, com
uma chave inglesa por Vinícius Tavares Lourenço, seu
ex-marido, que não aceitava o
fim do relacionamento.
Segundo informações do
“Bom Dia Rio”, da TV Globo,
a mãe da vítima, uma idosa de
63 anos, também ficou machucada ao tentar ajudar a filha e
impedir as agressões. Por conta da tentativa de feminicídio,
Jessyca teve um pedaço da orelha mutilada e ferimentos na
cabeça. De acordo com parentes, Jessyca está estável, mas
bastante machucada, e vai
precisar passar por uma cirurgia de reconstrução da orelha.
Nas redes sociais, ela publicou
ontem que seguia internada
com bastante lesões pelo corpo e que foi transferida para
um hospital particular.
Inicialmente, a vítima foi
atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde alega
ter sido negligenciada pelas
equipes médicas. A unidade
de saúde foi procurada, mas
não se manifestou até o fechamento desta edição.
O caso foi registrado na 18ª
DP (Praça da Bandeira), e Vinícius está foragido.
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A designer Jessyca Lopes Garcia ficou gravemente ferida e perdeu um pedaço da orelha

REGISTROS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Serviço 190 recebe, em média, sete ligações por hora
N Um levantamento feito pela
Subsecretaria de Comando e
Controle da Polícia Militar aponta que o serviço 190 atendeu, no
Rio de Janeiro, em média, sete
ocorrências por hora em relação
a casos de violência contra a
mulher no primeiro semestre de
2022. De acordo com os dados,
foram mais de 34 mil chamadas
para este tipo de crime, cerca de
15,3% do total.
Segundo o levantamento, a
violência contra a mulher foi o

segundo motivo com mais ocorrências nas ligações recebidas
pelo 190, ficando atrás apenas
de acionamentos sobre perturbação do sossego, que lideram o
ranking com mais de 41 mil ligações. Ao total, o serviço 190 da
Polícia Militar recebeu 222.534
ligações de ocorrências.
Em entrevista ao ‘Bom Dia
Rio’, da TV Globo, o coronel
Mauro Fliess, subsecretário de
Comando e Controle da Polícia
Militar, destacou que a violência

contra a mulher é considerada
uma ocorrência prioritária.
“A gente sempre avalia o tamanho do risco que envolve o
caso. Esse é um tipo de ocorrência prioritária. Ela vai passar
à frente de outras não prioritárias. Se estamos recebendo
acionamento para um acidente
de trânsito sem vítimas e um
caso de violência contra mulher,
esse atendimento merece um
tratamento prioritário”, disse o
coronel.

