R$ 343MIL PARA ARROIO

Agosto/2014

GRANDE

Recursos de Emenda Parlamentar

200 MIL

143 MIL

Implantação e Construção do Centro Integração do Idoso

Juntos por Arroio Grande

Santa Casa Misericórdia – equipamentos

Recursos para a Saúde
(Governo Estadual)

O trabalho realizado junto
à Secretaria Estadual da Saúde
garantiu recursos para aquisição
de vans e ambulâncias para
melhoria da saúde em vários municípios
R$ 200 MIL - 2 ambulâncias
R$ 100 MIL - 1 Van
R$ 100 MIL - 1 Veículo
*Fechadas em 2014 POR FORÇA DA LEI Eleitoral 12.034

“Fazer o bem sem olhar a quem. É MINHA MISSÃO NA POLÍTICA ATENDER DOENTES E SEUS
ACOMPANHANTES, que buscam tratamento de saúde em Porto Alegre*, Santa Maria* e Passo
Fundo*. Faço isso há mais de 18 anos, com meus próprios recursos e de inestimáveis parceiros,
sempre seguindo o lema do meu pai: fazer o bem sem olhar a quem”.
Deputado Giovani Cherini

Comitê Soledade: Av. Marechal Floriano, 502
www.giovanicherini.com | www.facebook.com/deputadogiovanicherini | cherini@giovanicherini.com
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Mãos que legislam
Exerceu 4 mandatos de deputado estadual. Presidiu a Assembleia e é o parlamentar com a maior produção
legislativa da história gaúcha, com 101 leis aprovadas. Deputado Federal no exercício do seu primeiro
mandato. Presidiu a Comissão do Meio Ambiente e é autor de 58 Projetos de Lei em tramitação.
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Mãos que cooperam

Sócio de seis cooperativas (Sicredi Soledade, Cotrijal, Coagrisol, Coprel, Cooplantio e Cooplider). Trabalhou na
Cotrijal, Cotrisal, Coagrisol e Fecotrigo. Autor da 1º Lei Estadual Cooperativista do Brasil (11.829/2002).
Idealizador da legislação estadual cooperativista (Lei nº 11.995/03 e Decretos nºs 43.168/04 e 43.876/05). Foi
presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa. Na presidência da Assembleia
lançou o Programa Cooperação: o Rio Grande acima das diferenças. É vice-presidente da Frente
Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo do Congresso Nacional e relator do Ato Cooperativo.
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Mãos holísticas

Um deputado Holístico. Quebrou o paradigma da doença no Brasil. Criou e preside a Frente Parlamentar
de Práticas Integrativas em Saúde que trabalha pela verdadeira saúde: a prevenção. Idealizou e coordena,
há dez anos, o já reconhecido Encontro Holístico Brasileiro, que reúne milhares de pessoas, anualmente,
em Porto Alegre.
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Mãos solidárias

Sempre com o lema de “fazer o bem sem olhar a quem”, criou a rede de Casas Solidárias para abrigar doentes
e seus familiares nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Maria. Quem conhece o trabalho sabe
da importância e da necessidade da prestação desse serviço às pessoas carentes.

Mãos da educação
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Primeiro parlamentar a sugerir, através de projeto de lei, a educação à distância, hoje uma realidade no
ensino superior e técnico. Defende a instalação de escola de tempo integral e educação digital 24 horas.

Mãos que escrevem

Semear ideias, estimulando a leitura e a escrita, sempre foi o compromisso
de Giovani Cherini, autor da reconhecida Lei do Livro. Publicou 11 obras literárias.

Mãos de idealizador

S/

Mais de 5 mil jovens mudaram de vida e tiveram crescimento no campo familiar, social, proﬁssional e espiritual
através dos cursos de Liderança no Paradigma Holístico ministrados pela Cooperativa Universidade de Líderes
Juventude Sem Fronteiras – Cooplíder.

Mãos de motivador
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Conferencista e motivador. Mais de 200 mil pessoas já assistiram as palestras ministradas em 250 municípios do
nosso Estado. Menos depressão e doenças. Só alegria!

Mãos pelos animais

Defende a implementação de políticas públicas para o bem estar animal, com apoio às instituições e
organizações que combatem os maus tratos aos animais. Trabalha pela criação de secretarias municipais para
defesa dos animais.

Mãos para a agricultura

Como agricultor, faz muito pela agricultura, agricultores e produtores rurais. Trabalha para implantar em
todos os municípios do RS associações e cooperativas de agricultores orgânicos (sem venenos) com o
objetivo de promover a agricultura orgânica.

Mãos da segurança

Defende a utilização da tecnologia e da informação no
combate a criminalidade. Idealizador da lei da
tornozeleira eletrônica para apenados no RS.

Mãos que abrem portas em Brasília
Em três anos, período que foi permitido o encaminhamento de emendas parlamentares,
foram enviados recursos para 164 municípios gaúchos, aplicados nas áreas da saúde, da
educação, da infraestrutura, do esporte e da agricultura. “Vou continuar com este
trabalho, abrindo portas em Brasília a todos os municípios do meu Estado.” Giovani
Cherini.

