Governador promete medidas
violência contra mulher no Ceará

para

reduzir

O Ceará vai aperfeiçoar o sistema de segurança pública em relação ao
tratamento às mulheres vítimas de violência. Segundo a presidente da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a violência
contra a mulher, deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), uma série de medidas
serão adotadas no estado.
No dia 10 de dezembro, a deputada Jô Moraes se reuniu, em Fortaleza, com o
governador Cid Gomes, que garantiu à deputada que serão instaladas oito
delegacias especializadas no atendimento à mulher.
Jô Moraes destacou outras ações prometidas pelo governador. Uma delas é
intensificar na Academia de Polícia a formação e o treinamento especializado
para os policias que atendem a violência contra a mulher. “Ele levantou a
hipótese de ser construído o complexo da mulher, onde se unificariam todos os
serviços. Acredito que esse diálogo com o governador deu a ele uma
visibilidade mais abrangente sobre essas questões; e para as mulheres
conseguimos a certeza de que essa questão está sendo tratada no nível
superior da administração do estado."
O Ceará é o 15º estado visitado pela CPMI. A ideia é fazer um diagnóstico do
funcionamento das instituições responsáveis pela política de enfrentamento da
violência contra a mulher.
Em Fortaleza, integrantes da CPMI visitaram a delegacia e a vara
especializadas. Jô Moraes estranhou, no entanto, o fato de a capital cearense
contar apenas com uma delegacia de atendimento às vítimas; e também de a
delegacia estar mal instalada.
Ranking de violência - O Ceará aparece entre os estados com a menor taxa
de homicídio de mulheres do País, com 4 assassinatos para cada grupo de 100
mil mulheres - a média nacional é de 4,6. O primeiro nesse ranking é o estado
do Espírito Santo (9,8), seguido por Alagoas (8,3) e Paraná (6,4).
Em seu plano de trabalho, a comissão previu visitas aos estados mais violentos
do Brasil para as mulheres, além dos quatro mais populosos do País. A CPMI
já esteve no Distrito Federal e em 15 estados: Pernambuco, Minas Gerais,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Paraná, São
Paulo, Bahia, Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas e
Pará.
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