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Já dizia o poeta
Raul Seixas que “sonho que se sonha só, é
só um sonho , mas sonho que se sonha junto é realidade”. Três
meses após de ter assumido uma cadeira na
Assembleia Legislativa
de Goiás, sendo a quinta mais bem votada e a
primeira mulher eleita a deputada estadual
pelo Partido dos Trabalhadores, percebo que
o nosso mandato tem
sido uma construção
de um sonho coletivo
e que portanto, está se
tornando realidade.
A cada dia que passa percebemos a responsabilidade em ser
uma representante do
povo goiano. São muitas frentes de trabalho:
seja nas sessões plenárias, nas visitas às lideranças, nas audiências
públicas, nas atividades do gabinete itinerante, no acolhimento às pessoas no meu
gabinete ou ouvindo
os anseios, as necessidades da população e
tentando traduzi-las
em projetos, propos-
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tas, requerimentos ou
dando os encaminhamentos devidos. Durante os quase 90 dias
de parlamento, conseguimos, eu e minha
equipe de assessores
técnicos, dar significado as vozes das ruas,
aos anseios do povo.
O trabalho é árduo, porém, prazeroso!
É muito bom terminar
o dia com o sentimento de dever cumprido.
Quero aqui reiterar o
meu compromisso a
frente da presidência da
Comissão de Segurança
Pública, a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos e como
integrante da Comissão
de Educação, Cultura e
Esporte.
Queremos fazer
um mandato de excelência, onde o povo
tenha uma representante que lhes dignifique, lhes dê orgulho. O informativo
que ora lançamos é
mais um canal de comunicação que pretende prestar contas
das nossas ações e ser
um espaço para que
a comunidade goiana possa reivindicar e
dar sugestões. Nosso
gabinete está a serviço da nossa gente, do
nosso povo!
Deputada Estadual
Delegada Adriana Accorsi

Realidade do combate
à violência contra a
mulher

A presidente da Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa,
deputada Delegada Adriana Accorsi (PT), realizou,
no dia 9 de abril, reunião
com as delegadas e delegados titulares das Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams).
A iniciativa buscou conhecer a realidade do combate
ao crime contra a mulher
em Goiás e as reivindicações de cada município.
“Nós convidamos as
delegadas e delegados que
chefiam as Deams no sentido de levantar a real situação das delegacias da mulher. E também colocar o
mandato à disposição para
pensar ações que possam
fortalecer as delegacias e a
política de atendimento as
mulheres em situação de
violência. E, principalmente, a violência doméstica e o
combate ao feminicídio em
nosso Estado,” destacou a
deputada.
Em 2012, ocorreram
4.719 mortes de mulheres por meios violentos no
Brasil, o que representa 4,7
assassinatos para cada 100

mil mulheres, de acordo
com Instituto Avante Brasil.
Adriana Accorsi alertou sobre o aumento dos
crimes no Estado e demonstrou preocupação ao
verificar Goiás no quarto
lugar do ranking da violência contra as mulheres. “Já
a pesquisa referente ao ano
de 2014, infelizmente nos
levará a subir nesse ranking
uma vez que tivemos um
aumento de 150% no número de mulheres assassinadas em Goiás no ano de
2014. Essa estatística ainda
não está pronta, mas nós
sabemos que houve um
aumento no número de casos,” explicou.
A deputada reforçou
sobre a necessidade em se
criar estrutura física e ampliar o número de servidores para atuar no combate à
violência contra as mulheres. “Também precisamos elaborar uma maneira de conscientização da própria população em relação a cultura
machista existente em Goiás,
que é sem dúvida a principal
responsável por toda essa violência”, concluiu.

Adriana Accorsi
na defesa
dos quilombolas

Representando a Comissão de Segurança Pública, a deputada Adriana
Accorsi participou das diligências realizadas, no dia
20 de abril, no município
de Cavalcante, pela Comissão de Direitos Humanos e
Minorias (CDHM) da Câmara Federal. No próprio
carro, Adriana chegou cedo
à cidade e, antes da audiência pública, visitou o conselho tutelar e a delegacia
para conversar pessoalmente com os conselheiros e o
delegado Diogo Luiz
Já na audiência, conselheiros tutelares, delegado de polícia, comandante
da Polícia Militar confirmaram a precariedade das
condições de trabalho e a
falta de carros adequados
para o deslocamento até
a comunidade Calunga,
principal polo de exploração sexual no município.
As lideranças locais e mora-

dores retrataram grave situação de desrespeito dos direitos humanos de crianças,
adolescentes e mulheres.
Adriana Accorsi assumiu o compromisso de fazer gestões junto ao Governo Estadual para conseguir
atender as reivindicações
do município. Além disso,
a deputada ficou de conseguir profissionais nas áreas
de perícia criminal e de psicologia forense para atender famílias da comunidade Calunga e de Cavalcante
de modo geral.
Com relação ao trabalho da CDHM, a Comissão ficou de requerer a participação de outros órgãos
federais e estaduais para
agir na garantia dos direitos
humanos das vítimas, além
da abertura de inquéritos
para apurar responsabilidades pelas gravíssimas violações, caso sejam devidamente comprovadas. (com
informações da Agência de
Notícias da Assembleia Legislativa de Goiás)
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Itapuranga sedia primeira
audiência no interior
Por iniciativa da presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputada estadual
Adriana Accorsi, foi realizada audiência pública , no
dia 6 de abril, no Auditório
Vereador José Venâncio de
Camargo, em Itapuranga
(GO). A ação foi realizada
em parceria com o vereador
Paulinho Imila, para tratar
dos diversos temas pertinentes à cidade.
O objetivo do evento
foi ouvir as demandas da
população de Itapuranga e
ainda busca fortalecer as políticas contra a violência doméstica; os equipamentos e
estrutura de combate ao crime e ressocialização das pessoas encarceradas e dos adolescentes em conflito com a
lei, por meio da promoção
de medidas educativas.
A mesa diretiva foi
composta pelas seguintes

autoridades locais: o vereador Paulinho Imila, o direitor da UEG – campus Itapuranga Valtuir Moreira,
o representante do PT, Eli
Pinto, a delegada Giovana
Sas, o capitão da Polícia
Militar Reginaldo Borges,
o juiz André Rodrigues Nacagami, o vereador Nelson
Geraldo Pinto e o secretário
municipal de Agricultura e
Comércio, Afonso Santana
Secretário, que representou
o prefeito Jabez Melo.
Ao abrir os trabalhos,
Adriana Accorsi elogiou a
sua cidade natal como um
ótimo lugar para se viver
e informou sobre os eixos
de atuação de seu mandato
parlamentar. Em seguida, a
deputada abriu espaço para
as manifestações dos moradores. Com escuta atenta e
anotações feitas, Adriana se
comprometeu em verificar
e tomar os procedimentos
cabíveis.
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Gabinete Itinerante nos bairros da
Grande Goiânia
O mandato participativo
da deputada Delegada Adriana Accorsi realizou no mês
de março, em comemoração
pelo mês da mulher, ações do
projeto Gabinete Itinerante
em quatro regiões da grande
Goiânia, nos bairros Jardim
do Cerrado VII, Jardim Novo
Mundo, Floresta e no bairro
Cidade Livre, em Aparecida
de Goiânia.

Os eventos ofereceram
as seguintes atividades: palestra sobre o Combate à
Violência Contra a Mulher,
ministrada pela deputada
Delegada Adriana Accorsi,
Delegacia Itinerante, Assessoria da Secretaria de Igualdade Racial do Sintego, Assessoria Jurídica, Programa
Escola Sem Drogas, Programa Anjos da Guarda, Assessoria da Secretaria Municipal

de Políticas para as Mulheres, Oficina de automaquiagem, Atividades culturais e
de lazer.
Foram realizados mais
800 atendimentos e, durante
o desenrolar das ações, Adriana Accorsi conversou com
os participantes, ouviu suas
histórias e anotou situações e
solicitações. A ideia da deputada é estar sempre próxima das
pessoas que representa.

O projeto Gabinete
Itinerante contou com os
seguintes parceiros: Instituto Embelleze, Panificadora
Moreira, Sintego, Polícia Civil,
Guarda Civil Metropolitana,
grupo de capoeira do mestre Passo Preto, Secretaria Municipal de
Educação, com o arte educador
Alexandre Rocha, Secretaria Municipal de Mulheres, Refreskant,
Sandella, Drogaria São Gabriel e
Vereador Carlos Soares.
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Mostra Fotográfica retrata
mulheres trabalhadoras

A Assembleia foi palco
em março e abril da mostra fotográfica “A Mulher
no Mundo do Trabalho”,
que expôs fotografias de 13
profissionais com a representação de mulheres nos
diversos espaços do mundo
do trabalho. De iniciativa

da deputada Adriana Accorsi, o evento buscou dar
visibilidade às mulheres
que se dedicam às suas profissões e atividades, contribuindo para o crescimento
econômico do nosso país.

A mostra procurou incentivar a sociedade goianiense a desenvolver o gosto e a sensibilidade através
dos olhares de profissionais
da fotografia de nossa cidade. Participaram da mostra
os fotógrafos Kim-Ir-Sem,

Antonieta de Sant’ana, Ivone Cunha, Jacqueline Ferraz,
Jordana Barale, Layza Vasconcelos, Lu Barcelos, Maiani Gontijo, Pedro Henrique
Fernandes, Fábio Fazzion,
Rimene Amaral, Rosa Berardo e Sabrina Jaime.

Homenageadas mulheres que
lutam pelos direitos humanos
A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
realizou, no dia 6 de março, sessão especial em
homenagem às mulheres
goianas, marcando o Dia
Internacional da Mulher,
que é comemorado em 8
de março. As homenageadas receberam a Comenda

Berenice Teixeira Artiaga.
A idealização da solenidade
foi da bancada feminina da
Casa e o nome da comenda
refere-se a primeira deputada estadual a ocupar uma
cadeira na Assembleia.
Adriana Accorsi homenageou, no dia 6 de
março, quatro mulheres

com a Comenda Berenice Teixeira Artiaga pelos
relevantes serviços prestados à sociedade. São elas:
a professora universitária
e enfermeira Lucide Verônica Accorsi; a delegada Simone Fernandes; a
jornalista e escritora Mi-

rian Márcia de Moraes e a
radialista Geralda Ferraz,
presidente da Associação
Mulheres na Comunicação
e responsável pela produção dos programas Voz da
Mulher, na Rádio Universitária, e Palavra de Mulher,
na Rádio Difusora.

Adriana Accorsi entrega as comendas às homenageadas: Lucide Accorsi, Simone Fernandes, Míriam Márcia e Geralda Ferraz
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Adriana Accorsi apresenta projeto para
reestruturação das delegacias em Goiás
“Sou sensível às necessidades da segurança pública em Goiás e conheço as demandas da área.

A

deputada estadual Delegada
Adriana Accorsi
(PT) apresentou na sessão
plenária no início do mês de
abril projeto de lei sobre a
reestruturação das delegacias
em Goiás. A proposta trata
do Programa de Padronização das Delegacias da Polícia
Civil no Estado de Goiás e
visa implementar um modelo
padronizado de imóvel com
infraestrutura adequada para
as delegacias.
“Sou sensível às necessidades da segurança pública em Goiás e conheço as
demandas da área. Essa iniciativa nasce da minha experiência como delegada e de
solicitações feitas por colegas
policiais, durante as diversas
visitas que fiz a delegacias da
capital e de vários municípios
goianos”, frisa Adriana Accorsi, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da
Assembleia Legislativa.
Se o projeto de lei for
aprovado, a medida prevê
o aumento do número de
atendimentos aos cidadãos,

da qualidade dos serviços e
o aprimoramento da ação da
Polícia Civil na prevenção e
combate a todo tipo de delito
criminal. Além disso, com as
novas instalações, as vítimas
e testemunhas não irão mais
dividir espaço com os réus.
De acordo com a deputada estadual, a proposta de
lei resgata a imagem institucional da Polícia Civil, por
meio da fácil identificação

das delegacias pelos cidadãos.
“A Constituição do Estado
de Goiás estabelece que “a
segurança pública é dever do
Estado, que por meio da atuação das Polícia Civil, Polícia
Militar e Bombeiros, dentre
outras ações, busca garantir o
direito a cada cidadão de estar
seguro e viver com tranquilidade”, afirma.
Adriana Accorsi esclarece
que a Polícia Civil conta hoje

com 314 delegacias, divididas
pela sua atuação em delegacias municipais, delegacias
especializadas municipais, delegacias regionais, delegacias
distritais e delegacias especializadas estaduais. “Os prédios
que sediam as unidades são
construções antigas e improvisadas, e os espaços internos
são acanhados e insuficientes
para as atividades realizadas
ali”, alerta a deputada.

A favor dos policiais concursados
A Assembleia sediou
audiência pública, na segunda semana de abril,
sobre a convocação dos policiais militares aprovados
dentro do cadastro de reserva do último concurso. A deputada estadual Adriana Accorsi se posicionou no sentido de ajudar a buscar uma
solução que não prejudique
os direitos dos trabalhadores
da Segurança Pública.
Participaram do debate o deputado José Nel-

to (PMDB), idealizador
do evento, o presidente
da Casa, Hélio de Sousa
(DEM), José Vitti (PSDB),
líder do Governo na Casa,
Major Araújo (PRP), Ernesto Roller (PMDB),
Delegada Adriana Accorsi
(PT) e o promotor de Justiça Fernando Krebs.
Segundo
Fernando
Krebs, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá
determinar que o Estado

desligue imediatamente os
policiais temporários, não
concedendo nenhum prazo, e chame os excedentes para substitui-los. “O
Ministério Público entrou
com uma ação judicial para
chamar os excedentes e ganhou em primeiro grau. O
Governo disse que a situação dos policiais temporários era constitucional,
porém, o Supremo provou
que isto é inconstitucional.
Nós mostramos também

que os excedentes passam
a integrar o cadastro de reserva, pois o Estado já chamou essas pessoas e muitos
saíram da Polícia Militar”,
informou o promotor de
Justiça, que expediu recomendação ao comandantegeral da Polícia Militar de
Goiás, coronel Sílvio Benedito Alves, para que suspenda ou cancele o novo
processo seletivo do Simve,
aberto pelo Edital nº 2, de
19 de março deste ano.
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Deputada Adriana Accorsi recebe
título de Cidadã Goianiense
Em sessão solene realizada
no dia 19 de março na Câmara
Municipal de Goiânia, a deputada estadual Adriana Accorsi
recebeu o título de cidadã goianiense, juntamente com o deputado federal, Rubens Otoni,
a presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
(Sintego) e da Central Única
dos Trabalhadores em Goiás
(CUT-Goiás) , Bia de Lima, o
secretário de Gestão de Pessoas
da Prefeitura de Goiânia, Paulo
César Fornazier, o servidor do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edilson Coelho de
Almeida e o diretor presidente
da ONG Movimento e Ação
Instituto, Whidney Corado.
A sessão foi presidida pelo
vereador Anselmo Pereira, presidente da casa, e contou com a
presença de familiares e amigos
dos homenageados além do vereador Antônio Uchôa, do prefeito de Anápolis, João Gomes
(PT), da secretária municipal
de educação, Neyde Aparecida e
do assessor especial do Governo
do Estado de Goiás, Juarez Magalhães que representou o governador Marconi Perillo (PSDB).

A deputada Delegada
Adriana Accorsi agradeceu a
homenagem e lembrou que Goiânia foi a cidade que acolheu
sua família, onde seu pai, Darci
Accorsi, fez sua história política
e onde ela começou a sua missão
como profissional policial e agora como deputada estadual eleita
com grande votação na capital,
prova do reconhecimento dos
goianienses pelo seu trabalho
frente à Delegacia de Proteção
da Criança e do Adolescente e a
Polícia Civil.

Projeto prevê Observatório
da violência contra a mulher
A Deputada Delegada Adriana Accorsi apresentou, no dia 14 de abril,
projeto de lei que institui
Política Estadual para o
Sistema Integrado de Informações de Violência
Contra a Mulher no Estado de Goiás, denominado
Observatório Estadual da
Violência Contra a Mulher. A proposta legislativa
pretende demonstrar a necessidade da implantação
de um Sistema Integrado

de Informações entre as
organizações públicas estatais para o enfrentamento
eficaz da violência contra
a mulher, através de uma
padronização na coleta e
sistematização de dados em
nosso Estado.
A organização de informações sobre a violência doméstica
e familiar contra a mulher está
prevista na Lei Maria da Penha.
Atualmente, poucas informações sobre o tema se encontram
disponíveis.

Uma história
com final feliz
A delegada Adriana
Accorsi foi madrinha de
casamento de Lucélia Rodrigues, recentemente. A
noiva foi vítima de tortura
e maus tratos quando era
menor e teve a ajuda da delegada e sua equipe da Polícia Civil, quando Adriana
ainda atuava na Delegacia
de Proteção a Criança e
ao Adolescente (DPCA).

No dia 19 de abril, o caso
voltou às telas de TV, durante o programa de Rodrigo Faro, na TV Record.
O apresentador retratou
a história de superação da
garota, agora com 18 anos.
A deputada estadual concedeu entrevista sobre o caso
e reiterou seu compromisso na defesa das crianças e
adolescentes.
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Em prol da democracia e dos
direitos dos trabalhadores
A deputada Adriana
Accorsi participou, no dia
16 de março, da manifestação chamada pela Central
Única dos Trabalhadores
(CUT), no coreto da Praça Cívica. Ela falou para as
pessoas presentes da importância das conquistas sociais
no governo da presidenta
Dilma Rousseff e citou os
programas sociais como o
Minha Casa, Minha Vida; o
Prouni, o Pronatec, a continuidade do Bolsa Família, a
criação de centenas de creches e milhares de vagas para
as crianças e em benefício às
mães trabalhadoras.
Accorsi ressaltou ainda
a importância de se fortalecer as instituições através da

Aconteceu...
•Adriana Accorsi lançou o site
do seu mandato. Confira notícias e todas as ações do seu mandato no endereço www.delegadaadrianaaccorsi.com.br/.
•Acesse o canal do YouTube
da Adriana e veja sua opinião
contra a redução da maioridade penal. foto http://
al.go.leg.br/imagens/galeria/
id/28340/categoria/0
• Com a intenção de aproximar seu mandato das pesso-

democracia, respeitando os
mais de 54 milhões de votos
que elegeram a presidenta,
e que, portanto, nenhuma
manifestação que apoie a
volta da ditadura militar é
digna do seu respeito.
Professores
Ainda pela manhã, após
participar da manifestação

da CUT, a deputada Adriana Accorsi, em apoio aos
professores goianos, esteve
na manifestação conduzida
pelo Sindicato dos trabalhadores da Educação de Goiás – Sintego. Os professores
estavam reunidos em frente
à Assembleia Legislativa de

Goiás, onde discutiram vários pontos de pauta como
o reajuste do piso dos professores, o quadro dos administrativos, a realização de
concurso público, o quadro
transitório do magistério e a
transferência da gestão escolar para as organizações sociais (OSs).

as que moram no interior, a
delegada Adriana Accorsi já
realizou audiências em três
cidades - Bela Vista, Valparaíso e Itapuranga, onde ouviu as demandas da população e garantiu dar os encaminhamentos possíveis.
mas também deu tempinho
para maior interação e algumas fotos.
• Reforma Política e Gênero
foi o tema de debate realizado na UFG, no dia 16
de abril, com a deputada
estadual Adriana Accorsi,
o deputado federal Rubens

Otoni e as professoras Lúcia
Rincon e Angelita Lima.
• Adriana reforçou o compromisso com os direitos das
crianças e dos adolescentes
em palestra na 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 14 de abril.
• O tema Violência contra
Criança e Adolescente foi
apresentado pela Adriana
durante palestra na Associação Grupo Aids: Apoio,
Vida, Esperança. Adriana
também se reuniu com a
diretoria e trabalhadores da

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar
e ministrou palestra sobre
Violência Doméstica, para
coordenadores da Pastoral
e pessoas envolvidas na recuperação de doentes com
AIDS - AAVE. Tudo isso no
dia 30/4.
• O comandante de Operações Especiais do Exército
Brasileiro, ao general de
Divisão Júlio César de Arruda, recebeu das mãos de
Adriana Accorsi a medalha
do mérito legislativo Pedro
Ludovico Teixeira.

