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Editorial

E

das denúncias, como também,
estamos acompanhando o desenrolar dos encaminhamentos
feitos nas instâncias do governo
federal. Estamos determinados a colaborar na elucidação
dos crimes e na punição dos
criminosos, o que representará
para as crianças e adolescentes
kalungas o fim de uma etapa
triste de suas vidas, que precisam ser superadas com enfrentamento do crime e políticas
públicas que lhes garantam
uma vida com dignidade.
A Polícia Civil foi outro
tema central de nossa atuação,
primeiro com o 1º encontro
denominado Goiaspol, em
que tive a honra de sediar
nesta casa de leis e participar
como debatedora, o outro
momento foi a comemoração do dia do Policial Civil
em Goiás (09/05), em sessão
solene, com homenagens a alguns policiais que edificam e
engrandecem a instituição.
Boa leitura e mande-nos
sugestões.

Homenagem

O legado de Darci Accorsi
Ao chegar em Goiás, o
professor de filosofia lecionou
no município de Itapuranga
e, mais tarde, na UFG e na
PUC. Foi fundador do PT em
Goiás. A carreira política foi
marcada pelos cargos de vereador em Goiânia (1988), deputado estadual (1990) e prefeito
(1992). Sua administração é
lembrada como uma das melhores pelos goianienses, por
ter democratizado as ações,
contemplando os bairros de
periferia. Em 2014, coordenou a campanha da filha para
deputada estadual, eleita com
a 5ª maior votação do Estado.
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Fortalecimento da
defesa dos idosos

Foto: Arquivo pessoal

Darci Accorsi e Carlos Soares juntos na Assembleia Legislativa

mas de violência. O terceiro
projeto dispõe sobre a criação
do centro de valorização do
idoso, em especial aqueles em
situação de vulnerabilidade
ou risco social, objetivando
proporcionar-lhes acolhimento, abrigo, cuidados, proteção
e convivência adequados as
suas necessidades.
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De iniciativa do vereador Carlos Soares,
proposta denominará a maior área de
conservação ambiental de Goiânia

Em abril, Adriana Accorsi apresentou propostas
de lei e de resolução com a finalidade de
fortalecer os organismos de defesa dos
direitos das pessoas idosas no estado.

A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi apresentou, no final de abril, três
projetos de lei e um projeto
de resolução que pretendem
fortalecer os organismos de
defesa dos direitos dos idosos
em Goiás. As propostas são
resultado de audiência pública promovida para discutir a
situação das pessoas idosas no
estado Goiás. Participaram
cerca de 100 pessoas.
O primeiro projeto estabelece a instituição da Política
Estadual do Idoso, prevista
no Estatuto do Idoso, que
visa assegurar a cidadania
dessas pessoas, por meio da
criação e garantia de condições de seus direitos, de sua
autonomia, de sua integração, e da participação efetiva
na família e na sociedade. Já
o segundo projeto propõe a
criação do Observatório Estadual da Violência contra
o Idoso e terá por finalidade
coordenar e analisar dados
sobre os idosos em Goiás e
promover a integração entre
órgãos que atendam as víti-
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Parque receberá nome de
Darci Accorsi

Homenagem

Iniciativas

o mês de maio chegou! Com ele novas
ações do nosso mandato participativo. Nesta segunda edição
do Fala Goiás, o dinamismo
do nosso gabinete dá a tônica do trabalho. Dois grandes
temas, no entanto, centralizaram as nossas atenções: as
ações empreitadas em relação
às denúncias de exploração
sexual e trabalho escravo nas
comunidades kalungas e o dia
do Policial Civil.
Desde quando estivemos
na audiência pública (20/04),
chamada pela Comissão de
Direitos Humanos da Câmara
Federal, realizamos várias ações
no sentido de exigir a presença
do Estado naquela região, possibilitando as investigações e, Nosso endereço é: adrianaacconsequentemente, a apuração corsi.com@gmail.com.

Darci Accorsi completaria
70 anos no dia 13 de junho
desse ano. Faleceu no dia 20
de novembro do ano passado,
mas o seu legado permanece
vivo em Goiás. Dedicado à
família, teve três filhos com
a esposa Lucide Sauthier
Accorsi: Sérgio Antônio, Pedro
Luiz e Adriana Accorsi.

www.delegadaadrianaaccorsi.com.br

O vereador Carlos Soares
(PT) apresentou, no dia 12 de
maio, projeto que homenageia
o ex-prefeito de Goiânia Darci
Accorsi com a denominação
de parque público na região
noroeste da capital. Localizado
no Jardim Nova Esperança, o
parque está em obras e é tido
como a maior área de conservação ambiental do município
com mais de 260 mil m².
De acordo com Carlos
Soares, a iniciativa de dar o

nome do ex-prefeito de Goiânia ao parque surgiu pela
importância do político para
a cidade e a região onde a área
está localizada. “Os moradores e comerciantes do Jardim
Nova Esperança aprovam a
iniciativa por reconhecerem
o trabalho de Darci no desenvolvimento do município e
do bairro”, destaca. O espaço
irá beneficiar mais de 100 mil
moradores da região.

Jardim Nova Esperança

Realizada audiência e apresentados requerimentos
para atender solicitações dos moradores

Nova Comissão
O projeto de resolução
apresentado pretende criar a
Comissão do Idoso no âmbito das comissões da Assembleia Legislativa para debater,
orientar, apoiar e fiscalizar
a atuação do Poder Público
Estadual, no que se refere a
elaboração e execução de políticas públicas direcionadas a
esse grupo etário.
Recentemente, a deputada também apresentou projeto de lei para a reforma da
delegacia de atendimento ao
idoso em Goiânia. A proposta
obteve a aprovação de 80%
dos deputados da casa.

Deputada dialoga com moradores dos bairros da região e é presenteada com quadro de fotos do pai em ações no Jardim Nova Esperança

Adriana Accorsi apresentou na sessão plenária, de
29/04, sete requerimentos à
mesa diretora da Assembleia
Legislativa de Goiás. Destes,
quatro fizeram solicitações
para o Jardim Nova Esperança e demais bairros da região
noroeste de Goiânia, já atendendo às solicitações feitas na
primeira audiência pública
realizada na capital, no dia 27
de abril, com a participação de
aproximadamente 200 moradores, do major Lima e do
vereador Carlos Soares

No primeiro, ela pediu
melhorias nas condições das escolas estaduais do Jardim Nova
Esperança ao governador e à secretária da Educação, Cultura e
Esporte do Estado de Goiás.

Segurança
A deputada ainda solicitou que o governador e o secretário de Segurança Pública
e Justiça, possibilitem policiamento efetivo nos bairros
Jardim Nova Esperança, Finsocial e Sol Nascente, e nos
terminais do Eixo Anhangue-

ra, em especial nos terminais
do Dergo, Padre Pelágio e Praça A. Adriana também pediu
que seja disponibilizado policiamento comunitário nessas
regiões de Goiânia.
Em outro requerimento,
a deputada solicitou que as escolas estaduais do Jardim Nova
Esperança possam participar do
projeto Escola Sem Drogas, da
Polícia Civil. A medida tomada
é em razão de denúncias de que
as crianças e adolescentes do
bairro estão, cada vez mais cedo,
em contato com as drogas.

Identidades

Adriana ainda pediu que
o governador e a secretária
Lêda Borges, da secretaria Cidadã promovam a emissão das
carteiras de identidade feitas
pelo programa Cidadania nos
Bairros na Região Noroeste de
Goiânia. “Fui procurada por
várias pessoas que relataram demora na emissão das carteiras
de identidade, o que as prejudica, já que não é recomendado
a nenhum cidadão andar sem
o porte de algum documento
pessoal”, alerta Adriana.

4

Goiânia, maio/junho de 2015

www.delegadaadrianaaccorsi.com.br

Enfrentamento à violência

Ações combatem o abuso e a exploração
sexual de crianças e adolescentes
Adriana Accorsi encerra Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes debatendo medidas com a comunidade

Em uma ação que mobilizou crianças, adolescentes,
representantes de organizações e do poder público, a
deputada estadual Delegada
Adriana Accorsi promoveu,
no dia 29 de maio, sessão
especial em homenagem ao
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes,
ocorrido no dia 18 de maio.

O início da atividade foi
marcado por um ato simbólico na entrada da Assembleia
Legislativa de Goiás com a
plantação de flores de papel
EVA, que simbolizam a campanha nacional de combate à
violência sexual de crianças e
adolescentes denominada Faça
bonito. “Trouxemos para este
cenário aquelas que são protagonistas e o motivo de todo o

nosso cuidado e preocupação:
as crianças”, frisou a deputada.
No plenário Getulino
Artiaga foi apresentado um
vídeo documentário sobre as
denúncias de abuso sexual das
meninas kalungas. “Estamos
aqui para denunciar casos
de violência sexual contra
crianças e adolescentes e
pensar ações de combate e

superação deste câncer social”,
afirmou Adriana Accorsi.
A deputada lembrou a
história de Aracelli, uma menina de 8 anos assassinada
após ter sido violentada no
ano de 1973, em Vitória (ES).
O fato culminou na criação do
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
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Ações efetivas para reduzir a
exploração sexual jovens kalungas
Delegada mostra esforços para solucionar crimes e garantir direitos às crianças e adolescentes

A

ças e adolescentes kalungas?
Adriana Accorsi: Apresentamos vários requerimentos
solicitando ações urgentes do
Poder Executivo para dar celeridade aos inquéritos, como
um carro traçado, a designação de policial feminina para
ouvir as vítimas e de um psicólogo forense, a reforma da
delegacia e reforço no policiamento para coibir abusos,
já que o Conselho Tutelar do
município teve furtado documentos sobre as denúncias.
Em visita ao delegado
geral da Polícia Civil, João
Gorski, conseguimos a disponibilidade do carro e da
policial. Ainda conversamos
com o secretário da Segurança
Pública, Joaquim Mesquita, e
estivemos com o procurador
geral Lauro Machado Nogueira. Também entregamos
documentos à Secretaria de
Direitos Humanos em Brasília e fomos ouvidos em audi-

ência pública, promovida pela
CDHM. Por fim, recebi visita da senadora Lúcia Vânia,
que quis saber informações
sobre os casos, e fui recebida pelo governador Marconi
Perillo, que incubiu o secretário Joaquim Mesquita de
atender nossas solicitações.

Abusos contra
crianças e adolescentes
é tema de CPI

Prevenção ao
desaparecimento

Adriana Accorsi é a vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
que investigará denúncias de
abuso contra crianças e adolescentes. A Comissão é presidida
pelo deputado Carlos Antonio
(SD), e composta pelos deputados Isaura Lemos (PCdoB)
como relatora, Jean (PHS) e
Lincoln Tejota (PSD).
Os trabalhos da CPI começaram no dia 27 de maio,
com previsão de uma reunião
por semana. Os esforços devem
se concentrar nos municípios de
Cavalcante e Hidrolândia.

No Brasil não existem dados oficiais sobre a quantidade
de crianças desaparecidos anualmente. Atenta à situação, Adriana apresentou projeto de lei que
institui o Sistema Estadual de
Cadastro Preventivo ao Desaparecimento de crianças em Goiás.
O projeto prevê a integração do cadastro à Rede Infoseg
do Ministério da Justiça.
“Um dos maiores desafios de Goiás é solucionar o
problema de desaparecimento
de crianças e adolescentes. São
mais de mil registros todos os
anos”, afirmou.

Projetos de lei para
divulgar o Disque 100

presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Goiás, Delegada
Adriana Accorsi, participou
como expositora de audiência promovida pela Comissão
de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara
dos Deputados, em Brasília.
O tema abordou os casos de
exploração sexual que assolam
os estados do Pará, Goiás e
Paraíba. Em entrevista, relatou sobre todas as medidas
tomadas em seu mandato
para reduzir os crimes contra
jovens kalungas. “Em Goiás,
a morosidade da investigação
dos casos de exploração sexual
significa impunidade”, disse.
Fala Goiás: Após as audiências em Cavalcante e
Brasília, quais as medidas
tomadas em seu mandato
para auxiliar no combate à
exploração sexual de crian-

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou
estudo que revela o aumento
do risco de um jovem negro
ser assassinado no Brasil.
Em Goiás, a situação é uma
das mais graves do país, com
108,3 homicídios por 100
mil habitantes. O que Goiás pode fazer para reduzir o
risco de morte desses jovens?
Adriana Accorsi: Precisamos
de políticas públicas de inclusão dos jovens em escolas de
período integral, que prevejam ensino profissionalizante
e práticas esportivas, como, o
primeiro emprego. Sem contar

que para o jovem infrator não
existem políticas de ressocialização e muito menos espaços
adequados para sua internação.
Como está o combate ao
abuso e à exploração sexual
de crianças e adolescentes em
Goiás e quais as ações do seu
mandato para protegê-los?
Adriana Accorsi: As políticas
públicas para o combate ao
abuso e a exploração sexual de
jovens são ineficientes. Existem
poucas delegacias especializadas
e as que existem estão funcionando em condições precárias,
além do mais, não existe uma
equipe multidisciplinar para
atender as vítimas. Precisamos
sensibilizar os operadores do
direito – Polícia, Ministério
Público e Judiciário -, quanto
as condições adequadas para
atender as vítimas. Apresentamos vários projetos de lei para
combater esses crimes.

Iniciativas objetivam conscientização sobre
prevenção e combate à pedofilia
Adriana Accorsi apresentou dois projetos de lei no dia
20 de maio com enfoque no
combate à violência.
O primeiro torna obrigatória a fixação de cartazes com
informações sobre o Disque
Direitos Humanos – Disque
100 - em espaços de grande
circulação, como aeroportos,
e terminais rodoviários. Já o
segundo, prevê instituir a Se-

mana Estadual de Conscientização e Divulgação do Disque 100, a ser realizada anualmente em maio. A ideia é que
a semana integre o calendário
oficial de eventos do Estado.
As propostas visam a
conscientização da população
para a prevenção e combate
aos crimes ligados à pedofilia,
como o abuso sexual e a exploração sexual.
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Por todo o estado

A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi tomou uma série de medidas no mês de maio para
atender aos moradores das cidades do interior goiano. Iniciativas surgiram após audiências públicas
ou comunicação direta com o gabinete. Confira as ações legislativas realizadas.

Itauçu,
Itaberaí,
Itapuranga e
Sanclerlândia

Silvânia e Gameleira
de Goiás
Moradores querem
construção de posto
policial na GO-437

Itapuranga

Goiânia, maio/junho de 2015
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Dia da Polícia Civil

Demandas do Interior atendidas

A deputada pediu, por
requerimento, a construção
de um Posto Policial na GO437, entre os municípios de
Silvânia e Gameleira de Goiás.
A solicitação é direcionada ao
governador Marconi Perillo e ao
secretário de Segurança Pública e
Justiça, Joaquim Mesquita, e ao
presidente da Agência Goiana de
Transportes e Obras (Agetop),
Jaime Rincón.
Em audiência realizada
na cidade de Silvânia no dia
04/05, a deputada foi procurada por moradores, que relataram problemas na área da
segurança pública.

www.delegadaadrianaaccorsi.com.br

Reforço no patrulhamento rural de quatro
municípios

Estado

Passe livre para policiais e guardas civis
A deputada Adriana
Accorsi apresentou projeto
de lei para alteração da Lei
nº. 13.898, de 24 de julho
de 2001, com a intenção
de estender o benefício do
passe livre aos policiais civis

e guardas civis residentes no
estado de Goiás. Atualmente,
a lei prevê o passe livre
às pessoas portadoras de
deficiência e meio passe para os
estudantes do ensino superior
no sistema de transporte
coletivo intermunicipal.

O presídio da cidade encontra-se em condições precárias e não possui escola e
nem local destinado ao trabalho dos detentos. “A ressocialização do preso implica em
prepará-lo para o retorno ao

Com a intenção de obter
esclarecimentos sobre andamento das obras de construção do Centro de Referência
e Excelência em Dependência
Química (Credeq), localizado em Aparecida de Goiânia,

a deputada Adriana Accorsi
apresentou requerimento.
O Centro atenderá usuários comprometidos pelo uso
de drogas em Goiás. O local
também é um espaço terapêutico de atendimento aos

Aparecida de Goiânia

Atividades marcam comemorações e discussões
da atividade policial
O dia da Polícia Civil em
Goiás, comemorado no dia 9
de maio, foi lembrado no dia 15
de maio, na Assembleia Legislativa, quando aconteceu sessão
solene, de iniciativa da deputada estadual Adriana Accorsi.
Na ocasião, vários policiais civis
foram homenageados.
Em seu discurso, a deputada exaltou a Polícia Civil
ao apontar os desafios que os
policiais civis têm pela frente. “Não há possibilidade de
um trabalho de excelência
se não houver um trabalho
integrado, em que cada um

reconheça a importância do
outro e, portanto, respeitem
e atuem em harmonia, em
prol da sociedade”, disse.
Accorsi lembrou ainda os colegas mortos há três anos no
acidente de helicóptero.
A agente de polícia Eliane
Beppu frisou a importância do
trabalho dos policiais civis. Já o
delegado geral adjunto Deusny Aparecido Filho se emocionou ao lembrar dos policiais
falecidos e falou da missão da
Polícia Civil. O secretário Joaquim Mesquita representou
o governador Marconi Perillo.

Policiais homenageados:
Foram homenageados
os agentes de Polícia Ademar
Luis de Oliveira, Eliane Beppu
de Oliveira, Nilton Cesar Pereira Salgado, Júlio da Silva,
Sérgio A Araújo e Vera Lúcia
Nascimento Virgilio; os escrivães Alisson Melo de Morais,
Elton R Magalhães, Hélia Lopes de Oliveira Mattos e Jurema Martins Telho; os delegados
Fábio A de Castro Vilela, Nadir Batista Cordeiro e Waldson

Paula Ribeiro; e o inspetor Galeno Nicodemos Braga, o policial civil mais antigo.
1º GoiásPol
A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi participou, no dia 08/05, do 1º
Encontro dos Policiais Civis
do Estado de Goiás (1º GoiásPol). O evento marcou as
comemorações pelo Dia Estadual da Polícia Civil.

Pelos Bairros

Gabinete Itinerante movimenta Jardim Primavera
Moradores tiveram acesso a serviços de saúde, orientação jurídica, programa de prevenção
“Escola sem Drogas”, projeto primeiro emprego e emissão de carteira de estudante

Silvânia

Solicitada construção de novo presídio
Adriana Accorsi apresentou requerimento pedindo a
construção de novo presídio em
Itapuranga ao governador, ao
presidente da Agência Goiana
de Transportes e Obras (Agetop) e ao secretário da Segurança Pública e Justiça.

Adriana Accorsi pediu,
o reforço do patrulhamento rural nos municípios de
Itauçu, Itaberaí, Itapuranga e
Sanclerlândia ao governador
e ao secretário de Segurança
Pública e Justiça do Estado
de Goiás. A iniciativa é uma
reivindicação antiga do setor
agropecuário e dos moradores
da região. Segundo os produtores, o elevado volume de
furtos e roubos no meio rural
preocupa o setor e os prejuízos são crescentes e difíceis de
serem calculados.

Sessão solene
homenageia policiais civis

convívio social, mas para que
isso ocorra o Estado possui a
obrigação de assegurar um local onde se respeite a integridade física e moral do preso”,
afirma a deputada.

casos graves e de maior complexidade. Além das ações de
assistência aos usuários e suas
famílias, também serão realizadas atividades de qualificação para profissionais de saúde e pesquisa sobre a temática
de dependência química.

Pedido aumento de
efetivo da Polícia Civil
e Militar
Adriana Accorsi pediu o
aumento do efetivo da Polícia
Civil e Militar no município de
Silvânia e também o envio de
viaturas para o patrulhamento
rural da região ao governador
e ao secretário de Segurança
Pública e Justiça do Estado de
Goiás. A medida é uma tentativa de conter os problemas da
segurança pública enfrentados
pelos moradores locais, conforme informado e solicitado
pelos moradores.

O mandato participativo
da delegada Adriana Accorsi realizou mais um gabinete itinerante no dia 16 de maio. Desta
vez, quem recebeu os serviços
foi a comunidade do Jardim
Primavera. Dezenas de pessoas entre mulheres, homens e
crianças tiveram acesso a ser-

viços de saúde, como exame
de vista, aferição de pressão e
glicemia; orientação jurídica,
programa de prevenção “Escola
sem Drogas”, projeto primeiro
emprego e emissão de carteira
de estudante. Para as crianças,
foram oferecidos algodão doce,
pipoca e brincadeiras.

Adriana Accorsi teve
oportunidade de ouvir as
pessoas que vinham cumprimentá-la e pedir colaboração em algum serviço para o
bairro. Segundo a deputada,
“momentos como estes são
de grande importância, pois
aproxima as pessoas do man-

dato, e possibilitam oportunidades de ouvir as necessidades
da comunidade”, finalizou.
Durante quase quatro
horas a população conferiu os
serviços oferecidos. No final
da ação, foram sorteados brindes entre as pessoas presentes.
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Saúde

Audiência Pública discute serviço
social e redução da maioridade penal
Foi realizada no dia 12
de maio, na Assembleia Legislativa, audiência pública que
discutiu questões relacionadas
ao serviço social em Goiás. Os
principais temas foram: a defesa pelo cumprimento de 30
horas para assistentes sociais
do Estado; piso salarial para
assistentes. Participaram do
evento representantes do Cress
Goiás, Sindsaúde, SindiPúblico, Andes, SintfespGO/TO,
além de diversos servidores. A
proposta é da deputada estadual delegada Adriana Accorsi e do Conselho Regional de
Serviço Social Goiás.
Na ocasião, a professora doutora Walderêz Loureiro

Em seu discurso, Adriana Accorsi ressalta a importância do serviço social para o Estado de Goiás

Miguel apresentou argumentos
contra projeto que prevê a redução da maioridade penal no
Brasil. Já a presidente do Conselho Regional de Serviço Social

da 19ª Região, Ilma Inácio de
Souza, convidou os servidores
para participarem de evento
contra o projeto, que aconteceu
no dia 15 de maio, quando o

Movimento Goiás Contra a Redução da Idade Penal realizou
uma vigília na Praça Universitária. Adriana Accorsi declarou
apoio ao movimento.

Igualdade Racial - A deputada
Adriana Accorsi participou do
Seminário do Juventude Viva,
promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial do
Município de Goiânia.
Saúde - Adriana quer trazer para
o Estado mais unidades da UPA,

como a que está sendo construída no Jardim Curitiba em uma
parceria entre o Governo Federal
e a Prefeitura de Goiânia.
Meio Ambiente - Adriana Accorsi apresentou, no dia 3 de
junho, projeto de lei que obriga
as concessionárias de automóveis
a plantar árvores para conter o
efeito estufa. Para cada carro
novo vendido, a empresa deve
plantar uma árvore com a finalidade de contribuir para a formação de corredores florestais
entre unidades de conservação,
compensando assim a emissão
do gás carbônico.

Aconteceu...
Web - A página da deputada
Adriana Accorsi foi a mais visitada,
durante o mês de março, dentre as
páginas dos parlamentares do site
da Assembleia. Foram publicadas
73 notícias oriundas da assessoria
de comunicação do gabinete e da
Agência de Notícias da casa.
Por aí - Adriana foi a Aparecida de Goiânia para visitar a
Delegacia Regional, a Delegacia
Especializada, a Delegacia de homicídios e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher
(DEAM), acompanhada pelo
vice-prefeito Ozair José e o Dele-

gado Regional André Fernandes
de Almeida.

Visita - A senadora Lúcia Vânia
visitou o gabinete de Adriana
para saber sobre os casos de violência contra crianças e adolescentes kalungas. A deputada também recebeu o deputado federal
Rubens Otoni no dia 26 de maio.

Expediente
O jornal informativo Fala Goiás é uma publicação do gabinete da deputada estadual delegada Adriana Accorsi, localizado na
Assembléia Legislativa - Palácio Alfredo Nasser, Alameda dos Buritis, 231, Setor Oeste - Gabinete 32. Telefone: 62 3221 3205.
E-mails:
delegadaadrianaaccorsi@assembleia.go.gov.br e
delegadaadrianaaccorsi@gmail.com
Site: www.delegadaadrianaaccorsi.com.br/
Facebook: www.facebook.com/delegada.adriana.accorsi
Twitter: adriana_accorsi
Instagram: adriana_accorsi
Youtube: Adriana_Accorsi
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