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Mais uma vez venho prestar contas do trabalho do nosso mandato participativo. Foram muitas ações, 
mesmo durante esta pandemia que assolou o mundo e nos obrigou ao isolamento social, trabalho 
remoto e luta diária pela vida.

PT nos municípios

O Partido dos Trabalhadores saiu vitorioso na eleição de 2020 e agora tem 
prefeitos nos municípios de Itapuranga, Cidade de Goiás e Professor Jamil e 
vereadores em diversos municípios de Goiás.

Convocação dos delegados

A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi 
ficou satisfeita com a convocação dos delegados 
concursados da Polícia Civil. Esta é uma 
reivindicação que tem sido feita através de 
requerimento e de manifestações na tribuna da 
Assembleia Legislativa para o Governo de Goiás.

No mês de janeiro a deputada completou 21 anos 
como delegada da polícia civil do Estado de Goiás. 
A Delegada Adriana Accorsi sempre teve o sonho 
de ser Policial Civil, de usar o poder do Estado 
para proteger as pessoas vulneráveis e buscar 
justiça!   

21 anos



GCM de Senador Canedo

A Delegada Adriana Accorsi parabeniza a GCM Marta Damázio por se tornar a 
primeira comandante da GCM de Senador Canedo. É uma vitória para todas as 
mulheres que já demonstraram coragem, dedicação e competência em todos 
os espaços de poder. A deputada se coloca à disposição da GCM Marta 
Damázio.

Violência de gênero às candidatas

Em um levantamento feito pelo Jornal Estadão 
demonstrou que ao menos 75% das mulheres que 
concorreram a prefeitas nas capitais em 2020 sofreram 
violência política de gênero. Inclusive a deputada Delegada 
Adriana Accorsi e sua família foram vítimas dessa 
violência cruel e covarde.

A presença da mulher nos espaços de poder é imprescindível para garantir direitos, 
esta violência não intimida, pelo contrário encoraja para lutar por um mundo seguro 
para ser menina e mulher.

Luta contra violência doméstica

Em artigo publicado na edição do jornal O Popular, a 
Delegada Adriana Accorsi destacou o lançamento do 
Coletivo de Mulheres Nem Uma a Menos - Goiás, que tem o 
objetivo de ajudar mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar, além de lutar pelo fortalecimento das estruturas 
que combatem a impunidade e contra a cultura machista 
que "legitima" a violência de gênero.

AsAs vítimas terão o apoio necessário para romper o silêncio 
e o ciclo de violência que as atinge, podendo pedir ajuda 
pelas redes sociais e pelo WhatsApp do coletivo.

Vacina para o povo Goiano

Uma das prioridades da deputada Adriana Accorsi é 
garantir que o governo garanta vacina gratuita para todo o 
povo goiano. A delegada continuará cobrando e 
fiscalizando para que a vida da nossa população seja 
protegida.



Defesa da UEG

Adriana Accorsi esteve presente na manifestação em 
defesa da UEG junto com os servidores, o deputado 
federal Rubens Otoni e a presidenta estadual do PT, 
Kátia Maria. É importante mobilizar todo o estado 
porque a UEG é patrimônio do povo de Goiás!

Reunião com a região norte de Goiânia

A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi 
participou de um encontro com moradores da Região 
Norte de Goiânia que denunciaram o perigo à saúde 
pública e ao meio ambiente com o funcionamento da 
Usina Termoelétrica Xavantes, instalada em área 
residencial e que gera um barulho ouvido a até 10 km 

de distância, provocando desconforto aos moradores e aos alunos da região. 
Outro perigo são os tanques de combustível armazenados no local.

Luto

Célio Tristão

A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi lamentou a perda do amigo Dr. 
Celso Tristão. Solidarizou com a família e aos amigos em especial a amiga 
Dra. Cybelle Tristão e ao amigo Celso Tristão Jr. 

Time do Palmas

AdrianaAdriana Accorsi lamentou o falecimento do presidente do Palmas Futebol e 
Regatas, Lucas Meira e dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, 
Márcia Molinari, e do comandante Wagner vítimas de um acidente aéreo em 
Palmas, no Tocantins.

Carreata Fora Bolsonaro

A deputada Adriana Accorsi participou da Carreata 
Fora Bolsonaro. Ressaltou a urgência do 
impeachment de Bolsonaro, que não sabe governar o 
país, não combate a pandemia de Covid-19 e nem 
garante vacina para a população.

É necessária uma liderança que se preocupe com a 
vida da população, que proteja nosso país.



Lives

A deputada Adriana Accorsi foi entrevista pela Dani 
Braga na live "E o PT?", onde falaram sobre política 
nacional e local, e principalmente de como o PT vem 
defendendo os direitos dos trabalhadores, da 
população em geral em meio da esta pandemia e 
denunciando a inoperância e corrupção do governo 
Bolsonaro.

A Delegada ainda participou de uma reunião 
com os professores Messias Henrique, André 
Carvalho, Rogério Ohhira, Rodrigo e Everton 
Narciso de Oliveira, da UniCerrado de 
Goiatuba, que hoje luta por autonomia.

Audiências presenciais e remotas

Reunião com o Deputado Federal Rubens Otoni em 
seu escritório para tratar das lutas e parcerias por 
Goiás.

A Delegada Adriana Accorsi recebeu a visita dos 
companheiros Professor Júlio Anderson, do 
advogado Raphael Pinheiro e do professor Everton.

A deputada conversou com o ex-candidato a vereador 
Mateus Ferreira que garantiu apoio às bandeiras de 
luta do nosso mandato participativo.



A Delegada Adriana Accorsi reuniu com a presidenta 
estadual do Partido dos Trabalhadores e ex-candidata 
a vereadora Kátia Maria.

Adriana recebeu o ex-candidato a vereador Sandro 
Salamanca. Trataram de projetos políticos e trabalho 
ao longo de 2021.

A deputada estadual Adriana Accorsi conversou em 
seu gabinete com ex-conselheiro tutelar e líder 
comunitário da região noroeste de Goiânia, Carlos 
Elias.

A Delegada Adriana Accorsi teve a satisfação de 
receber em meu gabinete o Prefeito eleito de 
Itapuranga, Paulinho Imila(PT), juntamente com seus 
assessores Fábio Pascoal e Cristalino Lima de 
Aquino.

A deputada recebeu com muita alegria e satisfação a 
parceira de lutas, Aava Santiago, vereadora eleita por 
Goiânia, e suas assessoras Gabriela e Maísa.
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